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PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2021 PROCESSO N.º 216/2021 

EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

A Prefeitura Municipal de Santana da Vargem - MG, mediante Pregoeiro devidamente 
designado pela Portaria nº 94 de 25 de maio de 2021 e alterada pela portaria 144 de 7 de 
julho de 2021, Sr. Vitor Lúcio Machado, torna público para o conhecimento dos 
interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO, na forma  ELETRÔNICA, do 
tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO, destinado EXCLUSIVAMENTE À PARTICIPAÇÃO DE 
MICROEMPRESAS   (ME),   EMPRESAS   DE   PEQUENO   PORTE   (EPP)   OU   
EQUIPARADAS,   a   fim de selecionar proposta objetivando aquisição do objeto 
enunciado no Título I deste edital. 

O modo de realização do Pregão Eletrônico será por meio de utilização de recursos da 
tecnologia da informação – INTERNET, e o procedimento licitatório que dele resultar 
obedecerá integralmente a Lei n.º 10.520/02, subsidiariamente a Lei n.º 8.666/93, e suas 
alterações, bem como o Decreto Municipal n.º 034 /21, Lei Complementar n.º 123/06, , 
Decreto Federal n.º 10.024/19 e pelas demais normas e condições estabelecidas neste 
edital. 

CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: MENOR PREÇO UNITÁRIO 

 

MODO DE DISPUTA: ABERTO 

 

INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 22/12/2021 

 

ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: 22/12/2021, às 9h00min. 

Obs.: O encaminhamento das propostas deverá ser efetuado até a data e horário fixado 
para abertura das Propostas Comerciais. 

 

INÍCIO DA SESSÃO DE LANCES: 22/12/2021, a partir das 9h00min. 

 

TEMPO DA DISPUTA: 05 (cinco) minutos, mais prorrogação automática pelo sistema 
quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão 
pública. 
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MODO DE DISPUTA ABERTO: Os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, 
com prorrogações, sendo que a etapa de envio de lances na sessão pública durará cinco 
minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver 
lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. A 
prorrogação automática da etapa de envio de lances tratada, será de dois minutos e 
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 
prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários. 

INTERVALO MÍNIMO DE DIFERENÇA DE VALORES ENTRE OS LANCES: R$ 10,00 
(dez reais ). 

CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS, DIVULGAÇÕES DE INFORMAÇÕES: Os 
interessados poderão obter informações relativas a este Pregão dos sites: 
https://www.licitacoes-e.com.br e  www.santanadavargem.mg.gov.br, e ainda junto ao 
setor de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Santana da Vargem, pelo e-
mail: licitacao@santanadavargem.mg.gov.br ou compras@santanadavargem.mg.gov.br ou 
pelo telefone: 35-3858-1200. Este edital poderá ser adquirido por qualquer interessado, 
através dos referidos sites, bem como no setor de Compras e Licitações da Prefeitura 
Municipal de Santana da Vargem localizado na Praça Padre João Maciel Neiva número 15 
no Centro de Santana da Varge/MG CEP 37.195-000, no horário das 07h00min às 
16h00min. 

SITE PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: www.licitacoes-e.com.br 

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília. 
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1- OBJETO 

1.1- Registro de preço para Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a 
Secretaria de Saúde, visando a utilização nos tratamentos odontológicos realizados pelas 
equipes municipais de odontologia, de acordo com as especificações constantes no termo de 
referência Anexo a este edital: 

2- PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL 

ANEXO I – Minuta da ata de Registro de Preços. 

ANEXO II – Modelo de proposta 

ANEXO III – Modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação. 

ANEXO IV – Modelo de procuração para credenciamento 

ANEXO V – Modelo de declaração que não emprega menor. 

ANEXO VI – Modelo de declaração de inexistência de fato impeditivo 

ANEXO VII – Termo de referência 
 

3- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1- Poderão participar do presente pregão eletrônico somente as MICROEMPRESAS (ME), 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP), OU EQUIPARADAS, estabelecidas no país, cujo 
ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, que satisfaçam as condições e 
disposições contidas neste edital e seus anexos, bem como estejam devidamente cadastradas 
junto ao órgão provedor do sistema, através do site www.licitacoes-e.com.br. 
3.2- Como condição para participação no pregão, o licitante assinalará em campo próprio 
do sistema eletrônico as seguintes declarações: 

a) Declaração para os devidos fins legais, que conhece todas as regras do Edital, bem 
como todos os requisitos de habilitação e que a proposta está em conformidade com as 
exigências do instrumento convocatório; 
b) Declaração para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que 
até a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 
c) Declaração para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V, do art. 
27, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 
1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
não emprega menor de dezesseis anos. 
d) Declaração para os devidos fins, de estar enquadrada como ME e EPP, conforme a 
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declara conhecer na 
íntegra, estando apto, portanto, a exercer o direito de preferência. 

3.2.1 - A falsidade das declarações de que trata os subitens acima sujeitará o licitante às 

  

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM 
 Praça Padre João Maciel Neiva nº 15 – 37195-000 

Fone (35) 3858-1200 - CNPJ nº 18.245.183/0001-70 
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br 

 
 

d 

sanções previstas em Lei. 

3.3- - Caberá ao licitante interessado em participar do pregão, na forma eletrônica: 

 

a) remeter, no prazo estabelecido no Edital, exclusivamente via sistema, os 
documentos de habilitação e a proposta e, quando necessário, os documentos complementares; 
b) responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir 
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou 
do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido 
da senha, ainda que por terceiros; 
c) acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e 
responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão; 
d) comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que 
possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de 
acesso; 
e) utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do pregão na 
forma eletrônica. 

3.3.1-  O Município de Santana da Vargem não possui autonomia para intervir no 
credenciamento dos fornecedores para obtenção da chave e senha de acesso, haja vista ser 
este procedimento de exclusiva responsabilidade do Porta de compras do Banco do Brasil e-
Licitações. 

3.4- A participação na licitação importa total e irrestrita observância dos proponentes às 
condições deste Edital e dispositivos da Lei Federal n.º 10.520/02 e Decreto Federal n.º 
10.024/19, mediante prévio credenciamento perante o provedor do sistema eletrônico do Banco 
do Brasil (www.licitacoes-e.com.br). 

  

3.5- Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
a) que não sejam Micro Empresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor 
Individual; 
b) em recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso de credores, em 
dissolução ou em liquidação; 
c) que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração suspensos, ou 
tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública; 
d) que estejam reunidas em consórcio e sejam controladas, coligadas ou subsidiárias 
entre si, ou ainda, qualquer que seja a sua forma de constituição; e 
e) estrangeiras que não funcionam no país. 

 

4-  DO CREDENCIAMENTO 

4.1- Os interessados em participar do pregão eletrônico deverão se credenciar previamente 
junto ao Portal de Compras Públicas, mediante a atribuição de chave de identificação e de 
senha, pessoal e intransferível, obtidas junto ao provedor do sistema eletrônico, podendo obter 
informações pela internet, no endereço www.licitacoes-e.com.br. 
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4.2-  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade do 
licitante ou de seu representante legal pelos atos praticados no decorrer do processo 
licitatório e  na  presunção de capacidade técnica e habilitatória para realização das 
transações inerentes ao pregão eletrônico. 

4.3- É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em 
qualquer transação efetuada, não cabendo e-Licitações ou ao Município de Santana da 
Vargem/MG a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de seu uso indevido, ainda 
que por terceiros. 

5- DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO 

5.1- O acesso ao pregão eletrônico dar-se-á por meio da página do Portal de Compras 
Públicas, mediante a digitação da chave de identificação e da senha pessoal do representante 
credenciado e do subsequente encaminhamento da Proposta de Preços, com a descrição do 
objeto ofertado e o preço, e dos Documentos de Habilitação, nos termos do Título VI e XI, 
observados a data e horário limite estabelecidos para a abertura da sessão pública. 
5.2- Até o início da sessão do pregão, os licitantes poderão acrescentar, retirar ou substituir a 
Proposta de Preços e Documentos de Habilitação anteriormente inseridos no sistema. 
5.3- A etapa de envio da proposta de preços e dos documentos de habilitação será 
encerrada com a abertura da sessão pública. 
5.4- - Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do pregão, ficando responsável pelas transações que forem efetuadas em seu nome e 
pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua desconexão ou da inobservância 
de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou pelo Pregoeiro. 
5.5- - O encaminhamento da proposta de preços pressupõe o pleno conhecimento e 
atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital, ficando o licitante 
responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 
5.6- - O licitante deverá adotar como referência para sua proposta de preços as informações 
deste Edital e seus anexos. 
5.7- - Após abertura da sessão virtual do certame não caberá desistência, salvo se por motivo 
justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro, por decisão fundamentada. 
5.8- - Na etapa de apresentação da proposta de preços e dos documentos de habilitação pelo 
licitante, não haverá ordem de classificação das propostas, o que ocorrerá somente após os 
procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 
5.9- - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso 
público após o encerramento do envio de lances. 
5.10- - Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à 
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante 
melhor classificado  após o encerramento do envio de lances. 

6 - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

6.1- O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, 
dos seguintes campos: 

a) preço unitário e total do item, sem conter alternativas de preço ou qualquer outra 
condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado. O preço deverá ser expresso 
em numeral e em moeda corrente do país, com no máximo 2 (duas) casas decimais; 
b) descrição completa e detalhada do produto ofertado, contendo quantidade, 
especificações, de acordo com o contido no Título I do presente Edital. Não serão aceitas 
as propostas em que a descrição apenas informar “CONFORME EDITAL”, ou estiver divergente 
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da constante no instrumento convocatório, sendo imediatamente desclassificadas tais 
propostas; 
c) marca/fabricante do produto cotado; 
d) os preços propostos são definitivos e neles deverão estar inclusos todos os gastos 
ou despesas com transporte, frete, embalagens, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
comerciais, seguro, etc. bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretas incidentes ou 
que venham a incidir sobre o objeto desta licitação; 
e) prazo de validade que deverá ser de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão 
deste pregão eletrônico; 
f) prazo de entrega do objeto, que não poderá ser superior ao estipulado no Título XIX; 

6.2- Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 
qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.3- A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização do objeto licitado será 
interpretada como não existente ou já incluídas nos preços, não podendo a licitante pleitear 
acréscimo após a abertura das propostas. 
6.4- O Pregoeiro poderá, na análise das propostas apresentadas, desconsiderar evidentes 
falhas formais sanáveis e que não afetem o seu conteúdo. 
6.5- A estimativa de preços realizada está disponível no Título I, sendo aquele o “preço máximo 
admitido por item” para a contratação. 

 

7 – JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

7.1- O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de "MENOR PREÇO 
UNITÁRIO", devendo encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao 
licitante que tenha apresentado o lance de MENOR PREÇO UNITÁRIO, para que seja obtida a 
melhor proposta, bem assim decidir sobre sua aceitação, observados os prazos para 
fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade 
e demais condições definidas neste edital. 
7.2- O lance deverá ser ofertado pelo VALOR UNITÁRIO. 
7.3- Em atendimento ao disposto no Capítulo V, da Lei Complementar n.º 123/2006, concluída a 
fase de lances, se a melhor proposta ou melhor lance não tiver sido ofertada por Microempresa - 
ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP e o sistema eletrônico identificar proposta apresentada 
por Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP porte igual ou até 5% (cinco por 
cento) superior à melhor proposta, será procedido da seguinte maneira: 

  a Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP melhor classificada será 
convocada pelo sistema eletrônico, para no prazo de 5 (cinco) minutos após a convocação, 
apresentar nova proposta inferior àquela considerada vencedora do certame, contados após a 
comunicação automática para tanto, situação em que, atendidas as exigências de habilitação, 
será adjudicada em seu favor o objeto do pregão; 
 b) Caso a Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP melhor classificada 
desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes 
Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP que se encontrem no intervalo de 5% 
(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo 
estabelecido no subitem anterior; 
 c) No caso de empate de propostas apresentadas por Microempresa - ME ou Empresa de 
Pequeno Porte - EPP que se enquadrem no limite estabelecido no item 7.3, o sistema realizará 
um sorteio eletrônico entre elas para que se identifique aquela que primeiro será convocada para 
apresentar a melhor oferta, na forma do disposto na alínea “a”, sendo convocadas as 
remanescentes, quando houver, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
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7.4- Serão desclassificadas as propostas que: 

a) conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em vigor; 

b) sejam incompletas, isto é, não contenham a(s) informação(ões) suficiente(s) que permita(m) 
a perfeita identificação do produto licitado; 

c) contenha qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente 
Edital, ou seja, apresente preço final superior ao preço máximo fixado, ou manifestamente 
inexequíveis, assim considerada como aquela em que os preços do lote ou unitários sejam 
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de 
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e 
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à 
totalidade da remuneração, por decisão do Pregoeiro. 

 

8 - DA SESSÃO PÚBLICA E DO ENVIO DE LANCES 

8.1- A sessão pública do pregão eletrônico terá início na data, horário e local previsto neste 
Edital, momento em que o Pregoeiro, juntamente com sua equipe de apoio, analisará as 
proposta de preços apresentadas, procedendo à desclassificação daquelas que não estejam em 
conformidade com  os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou 
não apresentem as especificações técnicas exigidas. 

8.1.1- A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema,  
acompanhado  em tempo real por todos os participantes. 

8.2- O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que 
somente estas participarão da fase de lances. 
8.3- - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 
licitantes. 
8.4- - Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, oportunidade em 
que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 
8.5- - O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado 
no registro. 
8.6- - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para  
abertura da sessão pública e as regras estabelecidas no Edital. 
8.7- - O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e 
registrado pelo sistema, observado o intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, 
que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a 
melhor oferta. 
8.8- - O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances deverá ser de R$ 10,00 (dez 
reais), tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a 
melhor oferta. 
8.9- - Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido 
e registrado primeiro. 
8.10- - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
8.11- - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
8.12- - Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 
“ABERTO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
8.13- - A fase de lances da sessão pública terá duração de 05 (cinco) minutos e, após isso, 
será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 
(dois) minutos do período de duração da sessão pública. 
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8.14- - A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o o item 8.13, 
será de 02 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances 
enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances 
intermediários. 

8.15- - Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida nos itens 8.13 e 8.14, a 
sessão pública será encerrada automaticamente. 

8.16- - Encerrada a fase competitiva sem que haja prorrogação automática pelo sistema, 
poderá o Pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de 
envio de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

8.17- - Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o Pregoeiro no decorrer da 
etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os 
lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

8.18- - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo 
superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente 
decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no 
sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

8.19- - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor preço do item, para que seja obtida melhor proposta, vedada a 
negociação em condições diferentes das previstas no Edital. 

8.20- - A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 

8.21- - Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a 
proposta de menor preço e valor estimado para a contratação. 

8.22- - Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

8.23- - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 

8.24- - Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os 
atos do procedimento e as ocorrências relevantes. 

8.25- - Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 
proposta. 

9- DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

9.1- Encerrada a etapa prevista no Título VIII, o Pregoeiro, eventualmente auxiliado por 
corpo técnico específico, examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 
adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado 
para contratação no Edital, conforme Anexo II, observando-se ao critério de julgamento 
estabelecido e a satisfação de todas as exigências para habilitação. 

9.1.1- Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá 
ser reiniciada  mediante  aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) 
horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

9.2- O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por 
meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de 
não aceitação da proposta. 

9.2-1. - O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e 
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceito pelo 
Pregoeiro. 

9.3- Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 
contenham as características do produto ofertado, tais como: marca, modelo, tipo, 
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fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de 
catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, 
por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 
sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

9.4- - Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema. 
9.5- - Na hipótese de não cumprimento do envio da proposta final, não aceitação da proposta 

ou o desatendimento das exigências habilitatórias por parte do licitante vencedor, o 
Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua 
aceitabilidade e a habilitação do licitante, e assim sucessivamente, até a apuração de 
uma proposta ou lance que atenda ao Edital, podendo negociar com o licitante para 
obter melhor proposta, vedada a negociação em condições diversas das previstas 
neste Edital. 

9.6- - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final superior 
ao preço máximo fixado. 

9.7- - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

10 - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO 

10.1- Os documentos relativos à habilitação dos licitantes deverão ser encaminhados exclusivamente 
por meio do sistema eletrônico, no momento da inclusão de sua proposta, sob pena de 
inabilitação. 

10.2- Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 
convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de até 2 (duas) horas, 
após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, sob pena de inabilitação. 

10.3- As MPEs deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição 
de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º, da Lei Complementar n.º 123/06. 

10.4- Somente após o encerramento do envio de lances é que os documentos que compõem a 
proposta e a habilitação do licitante melhor classificado serão disponibilizados para avaliação do 
pregoeiro e acesso público. 

10.5- Constatando o atendimento das exigências fixadas neste edital, o licitante será declarado 
vencedor, abrindo-se prazo aos demais licitantes para que manifeste a intenção de interposição 
de recurso, nos termos do Título XIII deste Edital. 

10.6-  O Pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação, sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada 
em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e 
classificação, observado o disposto na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. 

10.6.1- Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 
diligências,a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema 
com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em 
ata. 

11 - DA HABILITAÇÃO 

 

11.1- A habilitação dos licitantes será verificada mediante apresentação dos seguintes 
documentos. 

11.1.1- Referente à Habilitação Jurídica: 
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a) registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades empresárias e, no caso sociedade por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 

c) inscrição do ato constitutivo em Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no caso de 
sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício; 

Obs: Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do 
licitante, com o número do CNPJ e, preferencialmente, com endereço respectivo, devendo ser 
observado o seguinte: 

a) se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da 
matriz; 

b) se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da 
filial, exceto quanto à Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à 
Dívida Ativa, que são válidos tanto para a matriz quanto para as filiais; 

c) se o licitante for a matriz e o executor do contrato a filial, os documentos deverão ser 
apresentados com o número de CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente, com exceção das 
certidões emitidas unicamente para a matriz; 

d) a Certidão de Regularidade do FGTS poderá ser apresentada tanto da matriz quanto da 
filial, já que a regularidade da filial está condicionada à regularidade da matriz e dos demais 
estabelecimentos. 

11.1.2-  Referente à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b) prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante 
apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria- Geral da 
Fazenda Nacional; 
c) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 
mediante apresentação de certidão emitida pela Caixa Econômica Federal; 
d) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante 
mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Município; 
e) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 
mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado; 
f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa, nos termos do 
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei nº 5.452, de 1º 
de maio de 1943; 

11.1.3- – Referente à Qualificação Econômico-Financeira: 

a) certidão negativa de falência e recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica. 

11.1.4- – Referente à Qualificação Técnica: 
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a) Atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado 
que demonstre capacidade para o fornecimento do objeto desta licitação em características, 
quantidades e prazos de entrega. 

 Obs: Os atestados emitidos por pessoa jurídica de direito privado deverão ser 
apresentados com firma reconhecida do autor da assinatura. 

11.2- Será dado tratamento diferenciado às ME, EPP, MEI conforme determina a Lei 
Complementar 123/06. 

11.3. As ME, EPP e MEI deverão apresentar toda  a  documentação  exigida  para  a  
habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que 
estes apresentem alguma restrição. 

11.4. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, os 
documentos relacionados no subitem 11.1.2, alíneas “b” a “f”, será assegurado o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a 
critério da Administração Pública, para a regularização  da documentação, pagamento 
ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 
com efeito de certidão negativa, conforme §1º, do art. 43, da Lei Complementar 
123/06, e suas alterações. 

11.5. A prorrogação do prazo previsto no item anterior deverá sempre ser concedida pela 
administração quando requerida pelo licitante, salvo em situações de urgência na 
contratação ou prazo insuficiente  para o empenho, devidamente justificado. 

11.6. - A não-regularização da documentação no prazo previsto no item 11.4, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 
8.666/93, sendo facultado à administração convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, ou decidir pela revogação da licitação. 

11.7. - Não serão aceitos documentos ilegíveis, que não ofereçam condições de leitura das 
informações neles contidas. 

11.8. – Os documentos apresentados para fins de habilitação deverão estar com prazo 
vigente, sendo que aqueles que não contiverem prazo de validade serão considerados 
como válidos por 90 (noventa) dias. 

11.9. – A falta de quaisquer dos documentos acima, ou a sua apresentação em desacordo 
com o presente Edital, ou com o prazo vencido, implicará na inabilitação do licitante, 
com exceção no disposto no item 11.4. 

11.10. - Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às 
exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim 
sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que 
atenda ao edital. 

11.11. – Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, encerrada a 
fase de habilitação, o licitante será declarado vencedor. 

12 – DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO 

12.1- Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar esclarecimentos ou 
providências em relação ao presente Pregão, ou ainda, para impugnar este Edital, desde que o 
faça com antecedência de até 03 (três) dias úteis da data fixada para recebimento das 
propostas. 
12.2- Os pedidos de esclarecimentos e impugnações deverão ser realizadas por forma eletrônica, 
diretamente junto ao portal e-Licitaões, ou feita mediante petição a ser enviada para o endereço 
eletrônico licitacoes@santanadavargem.mg.gov.br, com assinatura eletrônica  (via  token ou certificado 
digital), ou protocolizada na sala da Divisão de Licitações e Contratos, dirigida ao Pregoeiro, que 
deverá decidir sobre a petição no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento do 
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pedido, eventualmente auxiliado pelo setor técnico competente. 
12.3- O Município não se responsabilizará por impugnações endereçadas por outras 
formas ou para outros endereços eletrônicos, bem como por aquelas que não tenham 
sido acusado o recebimento pelo Pregoeiro, e que, por isso, sejam intempestivas. 
12.4- A decisão do pregoeiro será divulgada no site www.licitações-e.com.br, no link 
correspondente a este Edital, bem como no site da Prefeitura no endereço 
www.santanadavargem.mg.gov.br e poderão ser acessadas por todos os licitantes, após 
o prazo para resposta descrito no item 12.2. 
12.5- - As resposta aos pedidos de esclarecimentos vincularão os participantes e a 
administração. 
12.6- - Os pedidos de esclarecimento e as impugnações não possuem efeito suspensivo, 
sendo medida excepcional, devidamente motivada pelo Pregoeiro nos autos do processo de 
licitação. 

13- DOS RECURSOS 

13.1- Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de recorrer, no prazo máximo de 30 (trinta) minutos, em campo próprio do sistema, 
quando lhe será dado o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões do 
recurso, também em campo próprio do sistema, ficando os demais licitantes, desde logo, 
intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no 
término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

13.1.1- Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou 
quando não justificada a intenção recorrer pelo licitante, assim considerada aquela que 
identifica, objetivamente, os fatos e o direito que o licitante pretende que sejam revistos pelo 
Pregoeiro. 

13.2- A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará em decadência do 
direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro à vencedora. 

13.3-  Qualquer recurso contra a decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo. 
13.4- O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 
13.5- - A cópia de qualquer documento pertinente ao processo só será fornecida 

mediante requerimento protocolado e devidamente deferido pela Autoridade 
Competente. 

14- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

14.1- Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. 

14.2- Na ausência de recurso, caberá ao pregoeiro adjudicar o objeto e encaminhar o processo 
devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação. 

15- DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

15.1- Homologada a presente licitação, a Prefeitura Municipal de Santana da Vargem lavrará 
documento denominado ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com os preços das 
propostas classificadas em primeiro lugar, devidamente registrados, antecedente ao 
contrato de fornecimento destinado a subsidiar o Sistema de Controle de Registro de 
Preços, o qual terá validade por até 1 (um) ano, a contar de sua lavratura. 

15.2- A Ata de Registro de Preços será lavrada em 2 (duas) vias devendo uma ser juntada 
ao processo que lhe deu origem. 

15.3- Para assinatura da ata de registro de preços a licitante vencedora deverá 
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obrigatoriamente fazer-se representar pelo responsável pela empresa ou por 
pessoa devidamente munida de Procuração que lhe conceda poderes para tanto. 

15.4- Após a assinatura da Ata de Registro de Preços, havendo necessidade de adquirir o 
objeto, a Prefeitura Municipal de Santana da Vargem convocará a empresa cujos preços 
foram registrados para firmar contrato, retirar a respectiva nota de empenho, autorização 
de compra ou  documento  equivalente, durante o período de validade da mesma, ou 
enquanto houver quantitativo. 

15.5- Se a licitante vencedora não comparecer ao setor de licitações dentro do prazo de 02 
(dois) dias úteis, após regularmente convocada, para assinatura da Ata de Registro de 
Preços ou do respectivo contrato ou documento equivalente, não apresente a 
documentação exigida, bem como não comprove as condições de habilitação prevista 
no Edital, a mesma será desclassificada, podendo a Prefeitura Municipal de Santana da 
Vargem convocar as licitantes remanescentes na ordem de classificação, para, após a 
comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais 
documentos complementares e, feita a negociação, fazê-lo em igual prazo e nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro colocado, inclusive quanto ao preço 
atualizado, ou revogar a licitação, independentemente das sanções previstas para a 
licitante vencedora. 

15.6- O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 
solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo 
justificado aceito pela Administração. 

15.7- Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação 
das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo 
licitante durante a vigência do contrato ou da Ata de Registro de Preços. 

15.8- A Ata de Registro de Preços poderá ser usada por todos os órgãos da Administração 
do Município ou por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não 
tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador 
(Prefeitura Municipal de Santana da Vargem/MG). 

15.9- Caso o quantitativo total estimado para a contratação ou fornecimento não puder ser 
atendido pelo licitante vencedor, admitir-se-a a convocação de tantos licitantes quantos 
forem necessários para o atingimento da totalidade do quantitativo, respeitada a ordem 
de classificação, desde que os referidos licitantes aceitem praticar o mesmo preço da 
proposta vencedora conforme referido no inc II do art. 12 da lei 10.520/02. 

15.10- Na impossibilidade do atendimento ao disposto no inciso II, excepcionalmente, poderão 
ser registrados outros preços diferentes da proposta vencedora, desde que se trate de 
objetos de qualidade ou desempenho superior, devidamente justificada e comprovada a 
vantagem, e que as ofertas sejam e valor inferior ao limite máximo admitido conforme 
estabelecido no art 12 da lei 10.520 inc II. 

16- DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

16.1- Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, 
cabendo à Administração promover as negociações junto aos respectivos fornecedores. 

16.2- Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por 
motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para 
negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

16.3- O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será 
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

16.4- Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor 
não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 
pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos 
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motivos e comprovantes apresentados; e 
b) convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

16.5- Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação 
da Ata de Registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da 
contratação mais vantajosa. 

16.6- - O registro do fornecedor será cancelado quando: 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável; 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; ou 
d) sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 

administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

16.7- O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b” e “d”, do item 
anterior, será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 

16.8- - O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 
devidamente comprovados e justificados: 

a) por razão de interesse público; ou 
b) a pedido do fornecedor. 
 
17. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
17.1- Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão à conta da dotação 

orçamentária do exercício financeiro vigente descritas abaixo, e das correspondentes do 
exercício subsequente: 
 

0001.0701.10.0301.1003.2109.153.000.4.4.90.52.00.00 –SEC. MUNICIPAL DE SAUDE – 
FICHA  347 

0001.0701.10.0301.1003.0030.253.000.4.4.90.52.00.00- SEC. MUNICIPAL DE SAUDE – 
FICHA  511 

0001.0701.10.0301.1003.2147.253.000.4.4.90.52.00.00- SEC. MUNICIPAL DE SAUDE – 
FICHA  512 

18. FISCALIZAÇÃO 

18.1 A Prefeitura Municipal de Santana da Vargem, através de representante, exercerá a 
fiscalização do contrato e registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em 
relatório, cuja cópia será encaminhada à licitante vencedora, objetivando a imediata 
correção das irregularidades apontadas. 

18.2 As exigências e a atuação da fiscalização pela Prefeitura Municipal de Santana da 
Vargem em  nada restringe a responsabilidade, única, integral e exclusiva da licitante 
vencedora, no que  concerne  à execução do objeto do contrato. 

19. DA ENTREGA 
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19.1 O objeto da presente licitação deverá ser entregue dentro do Município de Santana da 
Vargem – MG, no Almoxarifado da Secretaria de Obras localizado à Rua Gabriel José dos 
Reis número 560 no Centro de Santana da Vargem/MG CEP 37.195-000, no horário 
compreendido das 07 às 16 horas, em prazo não superior a 07 (sete) dias consecutivos, 
contados do recebimento da Ordem de Fornecimento. 

19.2 A Prefeitura Municipal de Santana da Vargem - MG reserva-se no direito de não 
receber os produtos em desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, 
podendo cancelar o contrato. 

19.3 Os produtos objeto desta licitação, caso não satisfaçam às especificações exigidas ou 
apresentem defeitos e incorreções, não serão aceitos, devendo ser substituídos pelo 
fornecedor, às suas expensas, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas do 
recebimento da notificação encaminhada pela Administração. 

19.4 O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da licitante vencedora pela  
perfeita execução do contrato, ficando a mesma obrigada a substituir às suas expensas, 
no todo ou em parte, em prazo não superior a 2 (dois) dias consecutivos, produtos em que 
se verificarem irregularidades. 

19.5 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS terá validade de 12 (doze) meses, sendo que as 
contratações serão efetivadas dentro do período de vigência da mesma. 

20. DO PAGAMENTO 

20.1 O pagamento será feito por crédito em conta bancária no prazo de 30 (trinta) dias, 
contados a partir da entrega do objeto discriminado nas respectivas ordens de fornecimento, 
mediante apresentação, aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do objeto. 

20.2 Para a execução do pagamento de que trata o item anterior, a CONTRATADA deverá 
fazer constar na nota fiscal correspondente emitida, sem rasura, em letra bem legível em 
nome da Prefeitura Municipal de Santana da Vargem - MG, CNPJ n.º 18.245.183/0001-70, o 
número de sua conta bancária, o nome do Banco e a respectiva Agência em que deverá ser 
creditado o valor devido pela remuneração apurada. 

20.3 A nota fiscal correspondente deverá ser entregue pela licitante vencedora, diretamente ao 
representante da CONTRATANTE, que somente atestará a entrega das mercadorias e 
liberará a referida nota fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela CONTRATADA, 
todas as condições pactuadas. 

20.4 Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela 
será devolvida à CONTRATADA pelo representante da CONTRATANTE e o pagamento 
ficará pendente até que aquela 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 a CONTRATANTE. 

20.5 Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento:  
a) a multa será descontada do valor total do respectivo contrato; e 
b) se o valor da multa for superior ao valor devido pela entrega, responderá o contratado 

pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
CONTRATANTE ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

20.6 Antes de cada pagamento à Contratada será realizada consulta para verificar a 
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 

20.7 - Constatando-se a situação de irregularidade da Contratada, será providenciada sua 
advertência, por escrito, para que, regularize sua situação ou apresente sua defesa. 

20.8 - Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 
Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 
regularidade fiscal quanto à inadimplência da Contratada, bem como quanto à existência 
de pagamento a ser efetuado. 

20.9 - Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 
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contratada a ampla defesa. 
20.10 - Havendo a efetiva execução do objeto, o pagamento será realizado normalmente, até 

que se decida pela rescisão do contrato, caso a Contratada não regularize sua situação. 
20.11 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável. 
20.12 - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção  

tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o 
pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento 
oficial, de que faz  jus  ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 
Complementar. 

20.13 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido, de alguma forma, para tanto, será adotado a variação do IGP-M (Índice Geral 
de Preços do Mercado - FGV), como índice para apuração da compensação financeira, 
cujo período será entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela. 

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

21.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei n.º 8.666/93 e da Lei n.º 10.520/02, a 
Contratada que: 

a) inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 
contratação; 
b) ensejar o retardamento da execução do objeto; 
c) fraudar na execução do contrato; 
d) comportar-se de modo inidôneo; 
e) cometer fraude fiscal; 
f) não mantiver a proposta 

21.2 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima 
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

a) advertência: 
b) multa de: 

i) 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total estimado do 
contrato ou da ata de registro de preços, pela recusa em assiná-lo, apresentar o 
comprovante da prestação de garantia contratual e retirar a nota de empenho, no 
prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após regularmente convocada; 
ii) 0,3% (três décimos por cento) por dia, sobre o valor correspondente à 
parcela não entregue, em face do descumprimento dos prazos previstos para a 
entrega, parcelada ou total, dos bens e materiais adquiridos, limitado a 30 (trinta) dias; 
iii) 20% (vinte por cento) sobre o valor total ou sobre o valor correspondente  
à parte da obrigação contratual não cumprida, no caso de inexecução total ou parcial 
da obrigação, depois de decorridos 30 (trinta) dias de atraso. 

c) suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com 
a Prefeitura Municipal de Santana da Vargem, pelo prazo de até cinco anos; 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

21.3 Se o valor da multa não for recolhido pela contratada, será automaticamente descontado 
da primeira parcela do pagamento a que fizer jus. Em caso de inexistência ou 
insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente 
e/ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado judicialmente. 

21.4 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade da aplicação 
de outras, previstas na Lei n.º 8.666/93, inclusive a responsabilização da licitante vencedora 
por eventuais perdas e danos causados à Administração. 
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21.5 Em qualquer hipótese e aplicação de sanções será assegurado à licitante vencedora o 
contraditório e a ampla defesa. 

22. DISPOSIÇÕES FINAIS 

22.1 A Prefeitura Municipal de Santana da Vargem poderá cancelar de pleno direito a nota de 
empenho que vier a ser emitida em decorrência desta licitação, bem como rescindir o 
respectivo contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, desde 
que motivado o ato e assegurado à licitante vencedora o contraditório e a ampla defesa 
quando esta: 

a) venha a ser atingida por protesto de título, execução fiscal ou outros fatos que 
comprometam sua capacidade econômico-financeira; 
b) for envolvida em escândalo público e notório; 
c) quebrar o sigilo profissional; 
d) utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, informações não divulgadas ao 
público e às quais tenha acesso por força de suas atribuições e que contrariem as 
disposições estabelecidas pela Prefeitura Municipal de Santana da Vargem; 
e) na hipótese de ser anulada a adjudicação em função de qualquer dispositivo legal 
que a autorize. 

22.2 A Prefeitura Municipal de Santana da Vargem poderá, por despacho fundamentado do 
Pregoeiro e até a entrega da nota de empenho, excluir qualquer licitante, sem prejuízo de 
outras sanções cabíveis, sem que a esta assista o direito de reclamar indenização ou 
ressarcimento, se chegar ao seu conhecimento, em qualquer fase do processo licitatório, 
fato ou circunstância que desabone a idoneidade da licitante. 

22.3 – A licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, 
ou anulada por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros mediante parecer 
escrito do Pregoeiro, devidamente fundamentado. 

22.3.1 A nulidade do processo licitatório induz à do contrato, sem prejuízo do disposto no 
parágrafo único do art. 59, da Lei n.º 8.666/93. 

22.4 A apresentação da proposta implica, por parte da licitante, observação dos preceitos 
legais e regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos 
os termos e condições deste edital, sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

22.5 – Havendo indício de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de má-fé, a 
Prefeitura Municipal de Santana da Vargem comunicará os fatos verificados ao Ministério 
Público para as providências cabíveis. 

22.6 – É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deva constar no ato da 
sessão pública. 

22.7 – Toda comunicação pela Administração se dará por meio do sistema eletrônico do Portal 
e-Licitações, por e-mail ou publicação na imprensa oficial. 

22.8 - As questões decorrentes da execução deste edital, que não puderem ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da Comarca de Santana da 
Vargem – MG, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

22.9 – A homologação do objeto desta licitação não implicará direito à contratação. 
22.10 – Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação 

regedora, em especial a Lei n.º 8.666/93 e suas alterações e Lei n.º 10.520/02. 

23. DO HORÁRIO E LOCAL PARA OBTENÇÃO DE ESCLARECIMENTOS 
23.1- Qualquer pedido de esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas na interpretação 
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do presente edital, deverá ser encaminhado por escrito ao Pregoeiro, no departamento 
de Compras e Licitações, no endereço mencionado no preâmbulo deste Edital, no 
horário compreendido das 07:00 (oito) às 16:00 (dezesseis) horas. 

Santana da Vargem, 18  de novembro de 2021. 

 

Vitor Lúcio Machado 

Pregoeiro
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ANEXO I 

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 002/2021 
PROCESSO Nº: 216/2021 

VALIDADE: 12 (doze) meses 

A Prefeitura Municipal de Santana da Vargem, com sede na Praça Padre João Maciel Neiva, nº 
15, Centro, em Santana da Vargem – Minas Gerais, CNPJ nº 18.245.183/0001-70, neste ato 
representada por seu Prefeito, José Elias Figueiredo, RG nº MG– 3.188.390 - SSP/MG, CPF nº 
538.513.406-63, nos termos do art. 15 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com 
as alterações nela inseridas pela Lei Federal n.º 8.883, de 9 de junho de 1994 e das 
demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no 
PROCESSO N.º 216/2021, realizado na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO de N.º 
002/2021, por deliberação do(a)    Pregoeiro(a), ,  , RESOLVE 
registrar os preços para a contratação do produto constante no Título I desta ata, a serem 
utilizados no Município, tendo sido os referidos preços oferecidos pela(s) detentora(s) da 
licitação, cujas propostas foram classificadas em primeiro lugar, observadas as condições 
enunciadas nas Cláusulas que se seguem. 

1 - DO OBJETO 
 - Registro de preço para Aquisição de Bomba a Vácuo para a Secretaria Municipal de 
Saúde, de acordo com as especificações constantes abaixo e demais disposições deste 
instrumento: 

 

Quant. 

 

Unid. 

 

Código 

 

Descrição do 
 

V. 
unit 

V. Total 

      

2 – DA EMPRESA 

2.1 A(s) detentora(s) da presente  ata é(são) a(s)   empresa(s):  , inscrita no 
CNPJ sob  o n.º ,  com  sede na , CEP  , na cidade de 

  , Estado de , neste ato representada pelo (a)    Sr(a). , portador(a) 
do documento de identidade n.º  , CPF n.º . 

3 – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

3.1  A presente Ata de Registro de Preços terá validade de até 12 (doze) meses, a contar de 
sua assinatura. 

3.2 Nos termos do art. 15, parágrafo 4º, da Lei Federal n.º 8.666/93, alterada pela Lei 
Federal n.º 8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o 
município não será obrigado a contratar os objetos referidos nesta ata, sem que, desse 
fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas registradas. 

3.3 – Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, com 
as alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal n.º 8.883/94, a presente ata de 
registro de preços será, cancelada, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a 
ampla defesa. 

4 – DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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4.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada para contratação do 
respectivo objeto, durante sua validade, por qualquer órgão ou entidade da administração 
pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão 
gerenciador (Prefeitura Municipal de Santana da Vargem/MG), desde que devidamente 
justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras 
estabelecidas na Lei n.º 8.666, de 1993 e no Decreto n.º 7.892, de 2013. 

4.2 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que 
este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 

4.3 - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este Título não poderão 
exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do 
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 

4.4 - As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do 
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e  órgãos  participantes, independente do número de órgãos não 
participantes que eventualmente aderirem. 

4.5 - Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do 
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, 
observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do 
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, 
informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

4.6 - Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de 
Registro de Preços. 

 

5 – DO PREÇO 

 

5.1 – O preço do produto ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro 
de Preços é o constante do Título II, de acordo com a respectiva classificação no 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2021 - PROCESSO N.º 199/2021. 

5.2 – Em cada fornecimento decorrente desta Ata serão observadas as disposições do 
Decreto que institui o Registro de Preços no Município, o Decreto Federal n.º 7.892/13, 
assim como as cláusulas e condições constantes do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO 
N.º 001/2021, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso. 

 

6 – DA FISCALIZAÇÃO 

 

6.1 – A Prefeitura Municipal de Santana da Vargem, através de representante, exercerá a 
fiscalização do contrato, e registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas 
em relatório, cuja cópia será encaminhada à(s) detentora(s), objetivando a imediata 
correção das irregularidades apontadas, cabendo a esta, sempre que solicitada, 
submeter suas instalações e serviços executados à fiscalização da Prefeitura. 

6.2 – As exigências e a atuação da fiscalização pela Prefeitura Municipal de Santana da 
Vargem em nada restringe a responsabilidade, única, integral e exclusiva da(s) 
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detentora(s), no que concerne à execução do objeto do contrato. 
6.3 – A Prefeitura deverá ser comunicada de qualquer anormalidade de caráter urgente, 

sendo que a(s) detentora(s) deverá(ão) prestar esclarecimentos solicitados ou que julgar 
necessários. 

 

7 – DA ENTREGA 

 

7.1 – O objeto da presente licitação deverá ser entregue dentro do Município de Santana da 
Vargem – MG, no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Obras, localizado na Rua 
Gabriel José dos Reis número 560 no centro de Santana da Vargem CEP 37.195-000, no 
horário compreendido das 07h às 16 horas, em prazo não superior a 07 (sete) dias 
consecutivos, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento. 

7.2 – O objeto deverá ser entregue em parcelas, sendo que a quantidade a ser entregue 
em cada parcela será observada conforme conveniência da Administração, independente 
de quantidade mínima estabelecida pelo licitante. 

7.3 - As entregas que forem feitas fora dos horários mencionados no item 07.1, não serão 
aceitas pela Comissão de Recebimento, ficando a Prefeitura isenta de qualquer 
responsabilidade. 

7.4 - A Prefeitura Municipal de Santana da Vargem - MG reserva-se no direito de não 
receber os produtos em desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, 
podendo cancelar o contrato. 

7.5 O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da licitante vencedora pela 
perfeita execução do contrato, ficando a mesma obrigada a substituir às suas expensas, 
no todo ou em parte, em prazo não superior a 2 (dois) dias consecutivos, produtos em 
que se verificarem irregularidades. 

7.6 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS terá validade de 12 (doze) meses, sendo que as 
contratações serão efetivadas dentro do período de vigência da mesm 

. 

8. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 

 

8.1- – O objeto desta Ata de Registro de preços será recebido pela unidade requisitante 
consoante o disposto no art.73, II “a” e “b”, da Lei Federal n.º 8.666/93 e demais 
normas pertinentes. 

 

9. – DO PAGAMENTO 

 

9.1-  Os pagamentos serão feitos por crédito em conta bancária, no prazo de 30 (trinta) dias, 
contados a partir da entrega dos produtos discriminado nas respectivas ordens de 
fornecimento, mediante apresentação, aceitação e atesto do responsável pelo 
recebimento do objeto. 
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9.2- – Para a execução do pagamento de que trata o item anterior, a CONTRATADA deverá 
fazer constar na nota fiscal correspondente emitida, sem rasura, em letra bem legível 
em nome da Prefeitura Municipal de Santana da Vargem/MG, CNPJ n.º 
18.245.183/0001-70, o número de sua conta bancária, o nome do Banco e a 
respectiva Agência em que deverá ser creditado o valor devido pela remuneração 
apurada. 

9.3- – A nota fiscal correspondente deverá ser entregue pela(s) CONTRATADA(S), 
diretamente ao representante da CONTRATANTE, que somente atestará a entrega e 
liberará a referida nota fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela CONTRATADA, 
todas as condições pactuadas. 

9.4- – Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 
aquela será devolvida à CONTRATADA pelo representante da CONTRATANTE e o 
pagamento ficará pendente até que aquela 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 
a CONTRATANTE. 

9.5- – Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento:  

i) a multa será descontada do valor total do respectivo contrato; e  
ii)  se o valor da multa for superior ao valor devido pela entrega, responderá o 

contratado pela sua diferença a qual será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela CONTRATANTE, ou ainda, quando for o caso, cobrada 
judicialmente. 

9.6- – Fica facultado à CONTRATANTE a possibilidade de retenção de pagamentos 
devidos, caso a(s) contratadas(s) não esteja(m) regular(es) com a seguridade social, 
em observância ao § 3º, do art. 195, da Constituição Federal, bem como a 
documentação exigida no ato convocatório, em atenção à Lei n.º 8.666/93. 

9.7- - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido, de alguma forma, para tanto, será adotado a variação do IGP-M (Índice 
Geral de Preços do Mercado - FGV), como índice para apuração da compensação 
financeira, cujo período será entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da 
parcela. 

 

10. – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

10.1- – O recurso necessário ao atendimento das despesas correrá à conta da seguinte 
dotação orçamentária do exercício financeiro vigente descritas abaixo, e das 
correspondentes do exercício subsequente: 

0001.0701.10.0301.1003.2109.153.000.4.4.90.52.00.00 –SEC. MUNICIPAL DE SAUDE – FICHA  

347 

0001.0701.10.0301.1003.0030.253.000.4.4.90.52.00.00- SEC. MUNICIPAL DE SAUDE – FICHA  

511 

0001.0701.10.0301.1003.2147.253.000.4.4.90.52.00.00- SEC. MUNICIPAL DE SAUDE – FICHA  

512 
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11. DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

 

11.1  A CONTRATANTE obriga-se a efetuar o pagamento estipulado na cláusula nona e 
décima do presente instrumento após conferência dos produtos fornecidos e 
emissão de nota fiscal por parte da CONTRATADA. 

11.2  A CONTRATADA obriga-se a entregar os produtos cujos preços estão registrados no 
Título II do presente à CONTRATANTE, de acordo com o estipulado neste instrumento. 

11.3 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas na licitação. 

11.4 – A CONTRATADA obriga-se a promover, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e às 
suas expensas, a recomposição ou complementação total ou parcial do produto em que 
se verificar irregularidade. 

 

12 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

12.1 – Comete infração administrativa nos termos da Lei n.º 8.666, de 1993 e da Lei n.º 
10.520, de 2002, a Contratada que: 

a) inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 
decorrência da contratação; 
b) ensejar o retardamento da execução do objeto; 
c) fraudar na execução do contrato; 
d) comportar-se de modo inidôneo; 
e) cometer fraude fiscal; 
f) não mantiver a proposta; 
g) não apresentar amostra no prazo previsto no Edital, sem justificativa aceita pela 
Administração Pública Municipal. 

12.2 - A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima 
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

a) advertência: 
b) multa de: 

i) 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total estimado do contrato 
ou da ata de registro de preços, pela recusa em assiná-lo, apresentar o 
comprovante da prestação de garantia contratual e retirar a nota de 
empenho, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após 
regularmente convocada, bem como a não apresentação de amostra dentro 
do prazo previsto no Edital; 
ii) 0,3% (três décimos por cento) por dia, sobre o valor 
correspondente à parcela não entregue, em face do descumprimento dos 
prazos previstos para a entrega, parcelada ou total, dos bens e materiais 
adquiridos, limitado a 30 (trinta) dias; 
iii) 20% (vinte por cento) sobre o valor total ou sobre o valor 
correspondente  à parte da obrigação contratual não cumprida, no caso de 
inexecução total ou parcial da obrigação, depois de decorridos 30 (trinta) 
dias de atraso. 

c) suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de 
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contratar com a Prefeitura Municipal de Santana da Vargem, pelo prazo de até 
cinco anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.  

12.3 Se o valor da multa não for recolhido pela contratada, será automaticamente 
descontado da primeira parcela do pagamento a que fizer jus. Em caso de inexistência 
ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado 
administrativamente e/ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado judicialmente; 

12.4 A aplicação das sanções previstas neste instrumento não exclui a possibilidade da 
aplicação de outras, previstas na Lei n.º 8.666/93, inclusive a responsabilização da(s) 
contratada(s) por eventuais perdas e danos causados à Administração. As sanções 
serão aplicadas conforme previsto no Decreto n.º 6.043, de 11 de março de 2008. 

12.5 – Em qualquer hipótese e aplicação de sanções será assegurado à(s) contratada(s) o 
contraditório e a ampla defesa. 

13 – DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

13.1 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à 
Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

13.2 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por 
motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) 
a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

13.3 - O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será 
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

13.4 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor 
não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

a) - liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 
pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos 
motivos e comprovantes apresentados; e 

b) - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
13.5 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação 

desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da 
contratação mais vantajosa. 

13.6 - O registro do fornecedor será cancelado quando: 
a) descumprir as condições da ata de registro de preços; 
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; ou 
d) sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 
13.7 - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b” e “d” será 

formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa. 

13.8 - O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente 
de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente 
comprovados e justificados: 

a) por razão de interesse público; ou 
b) a pedido do fornecedor. 

14 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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14.1 Fica eleito o foro da Comarca de Três Pontas - MG para dirimir quaisquer questões 
decorrentes da utilização da presente Ata. 

14.2 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com o Decreto instituidor do Registro de 
Preços, a Lei Federal n.º 8.666/93, e demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar- 
se- ão os princípios gerais de Direito. 

 

 

José Elias Figueiredo 
Prefeito Municipal 

 

 

Empresa(s) detentora(s) 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM    
        
Proposta de Preço - Processo Nº 2021/000216 de 17/11/2021    
        
Nome/Razão Social:        
CPF/CNPJ:        
Telefone:        
        
Observação: Favor preencher apenas os campos marcados em verde.    
        
        
Item Quantidade Unidade Código Descrição Marca Preço Unitário Preço Total 

0001         2,0000 UN 000021083 

APARELHO AMALGAMADOR DE CÁPSULAS Digital; Painel digital com teclados tipo membrana 
externa; Haste batedora com 4600 oscilações por minuto, grande amplitude e movimento helicoidal 
elíptico em ?oferecendo a homogeneização ideal. Indicado para todos os tipos de materiais 
odontológicos encapsulados; Garfo universal, permitindo a fixação de todos os modelos de cápsulas de 
amálgama, inclusive cápsulas com êmbolos (ionômeros de vidro); Sistema de amortecedores que 
anulam as vibrações transmitidas pela freqüência da haste, tornando o equipamento estável e 
extremamente silencioso; Dispositivo de segurança com micro-chave, interrompendo o funcionamento do 
equipamento caso a tampa seja aberta acidentalmente; Tampa protetora em acrílico de alto impacto 
transparente; Chave geral luminosa no painel; Eletrônico micro-processado com escala de 0 à 60 
segundos; Programação de tempo com memória automática ao final de cada operação, garantindo a 
repetição do tempo solicitado. 

  R$0,0000 R$0,00 

0002         2,0000 UN 000007076 ARMARIO EM ACO com no minimo as seguintes especificações:prateleiras altura 180cm a 210cm x 
largura 70cm a 110cmem aço capacidade mínima 40kg   R$0,0000 R$0,00 

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA 
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0003         1,0000 UN 000017753 

AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros) 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 
Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros) 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 

  R$0,0000 R$0,00 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM 
 Praça Padre João Maciel Neiva nº 15 – 37195-000 

Fone (35) 3858-1200 - CNPJ nº 18.245.183/0001-70 
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br 

 
 

d 

0004         1,0000 UN 000027546 

BOMBA A VÁCUO BOMBA A VÁCUO, com no mínimo as seguintes especificações:  
- Sistema automático de descarga dos resíduos diretamente ao esgoto.  
- Pré-lavagem automática no filtro coletor. 
- Este dispositivo poderá ser ativado durante a instalação do equipamento ou posteriormente. 
- Produto patenteado no I.N.P.I. (Instituto Nacional de Propriedade Industrial).  
- Turbina completa em liga de bronze.  
- Filtro coletor de detritos na entrada da sucção com abertura superior, evitando o contato com os 
resíduos, tornando-o prático, eficiente e de fácil limpeza.  
- Filtro de entrada de água.  
- Protetor térmico intermitente. Protege o motor e o circuito eletrônico de quedas de tensão na rede 
externa. 
- Motor com eixo central em inox.  
- Garantia: 12 meses.  
- Largura: 28cm.  
- Altura: 31cm.  
- Comprimento: 26cm.  
- Peso Bruto: 20,70 Kg.  
- Comando de acionamento: Eletrônico.  
- Vácuo Máximo: 450 mmHg/17,62 inHg.  
- Motor (potência): 1/2 CV.  
- Rotações do motor (r.p.m.): 3450-60 Hz.  
- Alimentação: Bivolt 110V / 220V.  
- Frequência: 60 Hz.  
- Corrente: 14,7A(220V) / 9,5A(110V).  
- Tensão na placa de comando: 24 V.  
- Vazão de ar máxima: 200L/min.  
- Consumo de água: 0,30L/min.  
- Sistema Úmido.  
- 60 Decibéis.  
- Incluso: 03 Kits de Sucção com 01 Suctor de Ø6mm (Saliva) - Com Filtro. 
- Com pintura eletrostática de alta resistência. 
- Filtro de resíduos: prático, eficiente e de fácil remoção para limpeza. 
- Suctores reguladores de sucção: Em alumínio anodizado com ponteiras cromadas removíveis e 
autoclaváveis; Suas ponteiras cromadas podem ser adquiridas separadamente como reserva durante o 
processo de esterilização. 

  R$0,0000 R$0,00 
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0005        15,0000 UN 000027547 

CONCENTRADOR DE OXIGENIO " CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO. Tipo de concentrador: 
Estacionário; Nível de Ruído: 45 db; Fluxo por litro: até 5 litros; Pressão de saída: 5,5 psi; Concentração 
de oxigênio : 93% ± 3% de 0,5 a 5 l/min.; Modo de fluxo contínuo: até 5 LPM; Modo pulso: Não 
disponível; Modo noturno: Não disponível; Alarmes e indicadores: Sonoro e luzes indicadoras; Consumo 
de energia: 110V = 360 W | 220 V = 290 W; Medidas aproximadas (A x L x C): 58 cm x 38 cm x 24 cm; 
Peso aproximado: 14 Kg; Temperatura de operação: 13 °C a 32 °C; Altitude em operação: até 2.286 
metros; Temperatura de Armazenamento: -34 °C a 71 °C. Incluso: Tubo de conexão 
umidificador/concentrador; Filtro (já instalado); Manual de instruções em português. Devidamente 
registrado junto a ANVISA. 

  R$0,0000 R$0,00 
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0006         1,0000 UN 000027548 

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL, com no 
mínimo as seguintes especificações: 
Cadeira portátil 
Características e Vantagens: 
 Equipamento em material leve e resistente e de fácil manuseio que suporta até 250 kg. 
1. Possui mala de transporte em nylon. 
2. Estruturas reforçadas, compactas e de fácil ajuste de operação. 
3. Estofamento sem costuras que facilitam o procedimento de limpeza. 
4. Braços anatômicos. 
5. Luz de LED de alta potência, alto brilho, longa vida útil e baixo aquecimento. 
6. Regulagem da altura de assento e angulação de encosto. 
7. Aplicação: Atendimento em leito hospitalar, Consultório odontológico, Atendimento em domicílio, 
atendimento em barcos /ou locais de difícil acesso, projetos sociais, etc. 
 Partes: 
 1. Bolsas de transporte em Nylon. 
2. Cadeira de atendimento. 
3. Foco odontológico em Led de alta potência. 
4. Cuspideira integrada. 
5. Bandeja para equipamentos e instrumentos. 
 Especificações técnicas: 
 Peso suportado: 250 Kg 
Alimentação da luz de LED: 12 Vdc 
Capacidade de resíduo: 1 L 
Ângulo do Encosto: 110 a 175 Graus 
Altura de ajuste do assento: 39 - 64 cm 
Dimensões da cadeira aberta: 1600 x 710 x 1400 mm (C x L x A) 
Altura de ajuste do assento: 39 - 64 cm 
Dimensões da embalagem: 310 x 600 x 1250 mm (C x L x A) 
Peso do produto embalado: 24 Kg 
Garantia: 1 ano 
Mocho Portátil 
Características e Vantagens: 
 Equipamento em material leve e resistente e de fácil manuseio. 
1. Possui mala de transporte em nylon. 
2. Estruturas reforçadas e compactas de fácil ajuste de operação. 
3. Regulagem de altura do assento. 
4. Estofamento sem costuras facilitando o procedimento de limpeza. 
5. Aplicação: Atendimento em leito hospitalar, Consultório odontológico, Atendimento em domicílio, 
atendimento em barcos /ou locais de difícil acesso, projetos sociais, etc. 
Partes: 
 1. Bolsas de transporte em Nylon. 
2. Encosto de apoio e rodízios 
Especificações técnicas: 
 Altura de ajuste do mocho: 730 - 800 mm 
Peso suportado: 120 Kg 
Peso do produto: 5,8 Kg 
Peso do produto na bolsa de transporte: 6.9 Kg 
Altura do assento em relação ao chão: 460 mm 

  R$0,0000 R$0,00 
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                                       500 mm 
                                       530 mm 
Atura do encosto em relação ao assento: 280 mm 
Dimensões da embalagem: 560 x 485 x 205 mm (C x L x A) 
Peso do produto: 5,5 Kg 
Peso do produto embalado: 7,7 Kg 
Garantia: 1 ano 
CONSULTÓRIO PORTÁTIL COMPLETO 
Características e Vantagens: 
1. Fabricado em caixa militar tipo mala em material leve, resistente e com rodízios e alças que facilitam o 
transporte. 
2. Compressor de ar integrado isento de óleo e muito silencioso. 
3. Tanque em aço inoxidável com capacidade de armazenamento de 7L. 
4. Controle de velocidade pelo pedal. 
5. Aplicações: Atendimento em leito hospitalar, consultório odontológico, atendimento em domicílio, 
atendimento em barcos e/ou locais de difícil acesso, projetos sociais, etc. 
6. Válvula seletora de alta velocidade e baixa velocidade. 
7. Ajustes de ar e água para as ponteiras de baixa e alta velocidade. 
8. Interruptor de liga/desliga da garrafa de água. 
Interruptor de liga/desliga da sucção. 
Válvula de controle do fluxo de sucção. 
Manômetro visível para referenciar a pressão de ar nas ponteiras. 
 Acessórios que acompanham o produto: 
- Sugador; 
- Seringa tríplice (soprador de ar e jato de água); 
- Conexão para caneta de alta rotação (tipo Borden 2 vias); 
- Conexão para caneta de baixa rotação (tipo Borden 2 vias); 
- Fotopolimerizador 1000 mW; 
- Ultrassom de profilaxia; 
- Pedal para acionamento. 
Especificações técnicas: 
Tensão de alimentação: 127 V ou 220 V (NÃO É BIVOLT) 
Frequência: 60 Hz 
Cor: Verde Militar 
Dimensões do produto: 435 x 300 x 605 mm (C x L x A) 
Dimensões do produto embalado: 515 x 400 x 735 mm (C x L x A) 
Peso do produto: 24,7 kg 
Peso do produto embalado: 29,8 kg 
Nível de ruído: 70 dB (A) 
Capacidade do compressor: 7 L 
Potência do compressor: 550 W (3/4 HP) 
Pressão de operação do compressor: 
Mínima - (0,5 MPa) (5,1 Kgf/cm2) (72 Libras/PSI) 
Máxima - (0,8 MPa) (8,16 Kgf/cm2) (116 Libras/PSI) 
Pressão de alta rotação: Mínima - (0,2MPa) (2,1 Kgf/cm2) (30 Libras/PSI) 
Máxima - (0,4MPa) (4,2 Kgf/cm2) (60 Libras/PSI) 
Vazão do compressor: 6,2PCM (PES) 
Deslocamento de ar do compressor: 175 L/min 
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Registro na ANVISA:  
Garantia: 1 ano 

0007         2,0000 UN 000017222 ESFIGMOMANÔMETRO   R$0,0000 R$0,00 
0008         1,0000 UN 000017750 FOCO REFLETOR AMBULATORIAL   R$0,0000 R$0,00 
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0009         2,0000 UN 000027549 

LAVADORA ULTRASSÔNICA LAVADORA ULTRASSÔNICA  
6litros: Tanque de limpeza com capacidade para 6 litros 
Ondas ultrassônicas de alta frequência distribuídas por igual no interior do tanque 
Visor de LED digital para indicar tempo de funcionamento 
Opção de lavagem com água aquecida 
Aquecedores de cerâmica: mais segurança e eficiência para o processo 
Ajuste de tempos de funcionamento para diferentes aplicações de limpeza: modos de 1 a 30 minutos 
Protetor contra superaquecimento aumenta a vida útil do equipamento 
Desligamento automático do aquecedor após 45 minutos 
Ventoinha de arrefecimento: melhora a dissipação de calor e beneficia operações contínuas 
Recurso de desgaseificação: dissolução de gases do meio para uma limpeza mais eficiente 
Design moderno e funcional: facilita a movimentação e aumenta a durabilidade 
Válvula de drenagem que facilita o esvaziamento 
Iluminação interna na cuba (LED) 
INFORMAÇÕES TÉCNICAS  
Proteção contra choque elétrico 
Equipamento de Classe I 
 
Modo de operação 
Não contínua ("ON") 45 minuto. ("OFF") 20 minutos 
 
Tensão de Alimentação 
127 ou 220 V~ 
 
Frequência 
50/60 Hz 
 
Nº de fases 
Monofásico / Bifásico 
 
Potência 
310W (220V) / 290W (127V) 
 
Frequência ultrassônica 
35.000 Hz 
 
Capacidade do tanque 
6000 ml 
 
Dimensões do tanque 
32,3 x 20,5 x 9,9 cm 
 
Objeto mais extenso permitido no tanque 
34 cm 
 
Configuração do relógio digital 
Relógio com intervalo 1-30 minutos 
 

  R$0,0000 R$0,00 
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Material do tanque 
Aço inoxidável 
 
Configurações de temperatura 
40°C - 45°C - 50°C - 55°C - 60°C 
 
Material do corpo (carcaça) 
ABS 
 
Peso líquido 
5,4 kg 
 
Peso bruto 
6,8 kg 
 
Dimensões da unidade 
43,8 x 30 x 35 cm 
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0010         2,0000 UN 000027550 

NEGATOSCÓPIO NEGATOSCÓPIO 
Parede metal um corpo 
 Painel translúcido na cor branco leitoso. 
 Chave seletora de voltagem 127V/220V. 
 Alto brilho e ausência das áreas de sombra. 
 Não aparece a lâmpada. 
 Design Moderno e Inovador. 
 Fácil instalação e manuseio. 
 Inovador sistema de fixação das radiografias. 
 Alta luminosidade com baixo consumo energético. 
 Reator eletrônico que proporciona maior durabilidade à lâmpada. 
 Não apresenta risco de oxidação                  
 Especificações técnicas:   
-Chave liga/desliga: Duas posições 
-Chave seletora de tensão: 127/220V 
-Painel: Leitoso, translúcido, branco 
-Material: Metal Cor do corpo Branco 
-Dimensões: 480x400x100 mm 
-Área visível: 450x350 mm 
-Peso: 4,2 kg 
-Voltagem: 127/220V 
-Frequência: 50/60 Hz 
-Potência Máxima: 30 W 
-Lâmpada: 2x 15W 

  R$0,0000 R$0,00 

0011         4,0000 UN 000027545 

TELEVISÃO DE LED ( SMART) TELEVISÃO DE LED com no minimo as seguintes: TELEVISÃO DE LED 
(Smart TV HD), de no minimo 42 POLEGADAS; Tela LED; formato da tela: PLANA; 16:9; Conexões: Wi-
Fi; Resolução: 1366 X 768, Tecnologia: Smart TV HD, com controle remoto; Outras especificações: - 
Ângulo de Visão: 178º x 178º - Closed Caption - Conectividade WiDi - Conversor digital integrado - 
Display: Direct LED - DTV - Entrada Áudio/Vídeo: 1 - Entrada HDMI: 2 - Entrada LAN (RJ45): 1 - Entrada 
RF para TV a Cabo: 1 - Entrada RF para TV Digital: 1 - Entrada USB: 1 - Entrada Vídeo Componente: 1 - 
Estéreo / SAP - Frequência (Hz): 60 - Função Mute - IPS - Potência mínima (RMS): 6W - Processador 
Dual Core - Saída Áudio Digital Óptica: 1 - Simplink - Sistema de Cores: NTSC/PAL-M/N/SBTVD - 
Sistema de Som: 2.0 Consumo de energia mínimo em standby. Compatível com 110/220V. Com garantia 
mínima de 01 ano. *É obrigatória a apresentação de prospecto/catálogo técnico oficial. 

  R$0,0000 R$0,00 
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    TOTAL GERAL   R$0,00 

        
A) Data de validade:       
B) Prazos e condições de pagamento:      
C) Prazos e condições de entrega:      
D) Nome do responsável:       
E) CPF do responsável:       
F) Local e data:      
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

RAZÃO SOCIAL:_____________________________ 

CNPJ:______________________________________ 

 

Ref.: PREGÃO (PRESENCIAL) N°   

         PROCESSO LICITATÓRIO N.°  

 

 

 

    Pela presente declaramos, para efeito do cumprimento ao 
estabelecido no Inciso VII do artigo 4º da Lei Federal nº. 10.520 de 17/07/02, sob as 
penalidades cabíveis, que cumpriremos plenamente os requisitos de habilitação exigidos 
no Edital. 

 

 

__________,_____ de _______de _____ 

 

 

 

______________________________________________ 

Nome e assinatura do representante legal 

(carimbo da empresa/Papel timbrado da empresa) 
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ANEXO IV 

 

PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

 

Pelo presente instrumento particular de procuração, a (razão social da empresa), com 
sede (endereço completo) inscrita no CNPJ/ MF sob o nº (nº do CNPJ), nomeia e 
constitui seu bastante procurador (a) o(a) Sr. (a) (nome do representante) portador (a) 
da cédula de identidade  (nº RG),  e CPF (nº CPF), a quem confere amplos poderes 
para representar perante o Município de Santana da Vargem na Sessão de Pregão 
Presencial nº  xxxxx, o qual está autorizado a requerer vistas de documentos e 
propostas, manifestar-se em nome da empresa, formular lances verbais, negociar a 
redução de preços, desistir e interpor recursos, rubricar documentos e assinar atas, 
prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO (A), enfim, praticar 
todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da outorgante. 

 

 

__________,_____ de _______de _____ 

 

 

______________________________________________ 

Nome e assinatura do representante legal 

(carimbo da empresa/Papel timbrado da empresa) 
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ANEXO V 

 

Modelo de declaração que não emprega menor 

 

RAZÃO SOCIAL: __________________________________ 

CNPJ: ___________________________________________ 

 

Ref.: PREGÃO (PRESENCIAL) N° xxxxx 

          PROCESSO LICITATÓRIO N.° xxxxxx 

 

DECLARAMOS, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº8.666, de 21 de junho 
de 1993, acrescido pela Lei nº9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor 
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 
dezesseis anos.  

 

   *Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição 
de aprendiz. 

 

__________,_____ de _______de _____ 

 

 

______________________________________________ 

Nome e assinatura do representante legal 

(carimbo da empresa) 

 

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

  

 

  



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM 
 Praça Padre João Maciel Neiva nº 15 – 37195-000 

Fone (35) 3858-1200 - CNPJ nº 18.245.183/0001-70 
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br 

 
 

d 

ANEXO VI 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

 

 

RAZÃO SOCIAL:_____________________________ 

CNPJ:______________________________________ 

 

Ref.:PREGÃO (PRESENCIAL) N.º xxxx 

         PROCESSO LICITATÓRIO N.° xxxxxxxx 

 

 

Declaramos a inexistência de fato impeditivo quanto à habilitação para 
participar neste Pregão, bem como estamos cientes de que devemos declará-los quando 
ocorridos durante o certame. 

Por ser verdade, firmamos a presente sob as penas da Lei. 

 

__________,_____ de _______de _____ 

 

 

 

______________________________________________ 

Nome e assinatura do representante legal 

(carimbo da empresa/Papel Timbrado da empresa) 
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ANEXO VII 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM – MG 
 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº.  002/2021 
PROCESSO LICITATÓRIO N.° 216/2021 
LICITAÇÃO/ MODALIDADE: Pregão Eletrônico. 
REGIME DE EXECUÇÃO:  MENOR PREÇO POR ITEM 
 

OBJETO:  

 
1. Registro de preço para Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a 

Secretaria de Saúde. Conforme quantidades e descrições abaixo: 
 

Item Qtd und Código Descrição Preço 
Médio/und 

001 2,0000 UN 000021083 

APARELHO AMALGAMADOR DE CÁPSULAS Digital; 
Painel digital com teclados tipo membrana externa; Haste 

batedora com 4600 oscilações por minuto, grande amplitude 
e movimento helicoidal elíptico em ?oferecendo a 

homogeneização ideal. Indicado para todos os tipos de 
materiais odontológicos encapsulados; Garfo universal, 

permitindo a fixação de todos os modelos de cápsulas de 
amálgama, inclusive cápsulas com êmbolos (ionômeros de 
vidro); Sistema de amortecedores que anulam as vibrações 

transmitidas pela freqüência da haste, tornando o 
equipamento estável e extremamente silencioso; Dispositivo 

de segurança com micro-chave, interrompendo o 
funcionamento do equipamento caso a tampa seja aberta 

acidentalmente; Tampa protetora em acrílico de alto impacto 
transparente; Chave geral luminosa no painel; Eletrônico 

micro-processado com escala de 0 à 60 segundos; 
Programação de tempo com memória automática ao final de 
cada operação, garantindo a repetição do tempo solicitado. 

R$ 924,99 

002 2,0000 UN 000007076 
ARMARIO EM ACO com no minimo as seguintes 

especificações:prateleiras altura 180cm a 210cm x largura 
70cm a 110cmem aço capacidade mínima 40kg 

R$ 1.003,69 

003 1,0000 UN 000017753 

AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA Autoclave Horizontal 
de Mesa (até 75 litros) 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 Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros) 

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 

R$ 3.657,50 
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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 

004 1,0000 UN 000027546 

BOMBA A VÁCUO BOMBA A VÁCUO, com no mínimo as 
seguintes especificações:  - Sistema automático de 

descarga dos resíduos diretamente ao esgoto.  - Pré-
lavagem automática no filtro coletor. - Este dispositivo 

poderá ser ativado durante a instalação do equipamento ou 
posteriormente. - Produto patenteado no I.N.P.I. (Instituto 

Nacional de Propriedade Industrial).  - Turbina completa em 
liga de bronze.  - Filtro coletor de detritos na entrada da 

sucção com abertura superior, evitando o contato com os 
resíduos, tornando-o prático, eficiente e de fácil limpeza.  - 
Filtro de entrada de água.  - Protetor térmico intermitente. 

Protege o motor e o circuito eletrônico de quedas de tensão 
na rede externa. - Motor com eixo central em inox.  - 

Garantia: 12 meses.  - Largura: 28cm.   - Altura: 31cm.  - 
Comprimento: 26cm.   - Peso Bruto: 20,70 Kg.  - Comando 

de acionamento: Eletrônico.  - Vácuo Máximo: 450 
mmHg/17,62 inHg.  - Motor (potência): 1/2 CV.  - Rotações 
do motor (r.p.m.): 3450-60 Hz.  - Alimentação: Bivolt 110V / 

220V.  - Frequência: 60 Hz.  - Corrente: 14,7A(220V) / 
9,5A(110V).  - Tensão na placa de comando: 24 V.  - Vazão 
de ar máxima: 200L/min.  - Consumo de água: 0,30L/min.  - 
Sistema Úmido.   - 60 Decibéis.  - Incluso: 03 Kits de Sucção 
com 01 Suctor de Ø6mm (Saliva) - Com Filtro. - Com pintura 
eletrostática de alta resistência. - Filtro de resíduos: prático, 

eficiente e de fácil remoção para limpeza. - Suctores 
reguladores de sucção: Em alumínio anodizado com 

ponteiras cromadas removíveis e autoclaváveis; Suas 
ponteiras cromadas podem ser adquiridas separadamente 

como reserva durante o processo de esterilização. 

R$ 2.081,24 

005 15,0000 UN 000027547 

CONCENTRADOR DE OXIGENIO " CONCENTRADOR DE 
OXIGÊNIO. Tipo de concentrador: Estacionário; Nível de 

Ruído: 45 db; Fluxo por litro: até 5 litros; Pressão de saída: 
5,5 psi; Concentração de oxigênio : 93% ± 3% de 0,5 a 5 

l/min.; Modo de fluxo contínuo: até 5 LPM; Modo pulso: Não 
disponível; Modo noturno: Não disponível; Alarmes e 
indicadores: Sonoro e luzes indicadoras; Consumo de 

energia: 110V = 360 W | 220 V = 290 W; Medidas 
aproximadas (A x L x C): 58 cm x 38 cm x 24 cm; Peso 

aproximado: 14 Kg; Temperatura de operação: 13 °C a 32 
°C; Altitude em operação: até 2.286 metros; Temperatura de 
Armazenamento: -34 °C a 71 °C. Incluso: Tubo de conexão 
umidificador/concentrador; Filtro (já instalado); Manual de 
instruções em português. Devidamente registrado junto a 

ANVISA. 

R$ 5.536,55 
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006 1,0000 UN 000027548 

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL 
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL, com no 

mínimo as seguintes especificações: Cadeira portátil 
Características e Vantagens:  Equipamento em material leve 
e resistente e de fácil manuseio que suporta até 250 kg. 1. 

Possui mala de transporte em nylon. 2. Estruturas 
reforçadas, compactas e de fácil ajuste de operação. 3. 

Estofamento sem costuras que facilitam o procedimento de 
limpeza. 4. Braços anatômicos. 5. Luz de LED de alta 

potência, alto brilho, longa vida útil e baixo aquecimento. 6. 
Regulagem da altura de assento e angulação de encosto. 7. 

Aplicação: Atendimento em leito hospitalar, Consultório 
odontológico, Atendimento em domicílio, atendimento em 
barcos /ou locais de difícil acesso, projetos sociais, etc.  
Partes:  1. Bolsas de transporte em Nylon. 2. Cadeira de 

atendimento. 3. Foco odontológico em Led de alta potência. 
4. Cuspideira integrada. 5. Bandeja para equipamentos e 
instrumentos.  Especificações técnicas:  Peso suportado: 

250 Kg Alimentação da luz de LED: 12 Vdc Capacidade de 
resíduo: 1 L Ângulo do Encosto: 110 a 175 Graus Altura de 
ajuste do assento: 39 - 64 cm Dimensões da cadeira aberta: 

1600 x 710 x 1400 mm (C x L x A) Altura de ajuste do 
assento: 39 - 64 cm Dimensões da embalagem: 310 x 600 x 

1250 mm (C x L x A) Peso do produto embalado: 24 Kg 
Garantia: 1 ano Mocho Portátil Características e Vantagens:  

Equipamento em material leve e resistente e de fácil 
manuseio. 1. Possui mala de transporte em nylon. 2. 
Estruturas reforçadas e compactas de fácil ajuste de 

operação. 3. Regulagem de altura do assento. 4. 
Estofamento sem costuras facilitando o procedimento de 
limpeza. 5. Aplicação: Atendimento em leito hospitalar, 
Consultório odontológico, Atendimento em domicílio, 

atendimento em barcos /ou locais de difícil acesso, projetos 
sociais, etc. Partes:  1. Bolsas de transporte em Nylon. 2. 

Encosto de apoio e rodízios Especificações técnicas:  Altura 
de ajuste do mocho: 730 - 800 mm Peso suportado: 120 Kg 

Peso do produto: 5,8 Kg Peso do produto na bolsa de 
transporte: 6.9 Kg Altura do assento em relação ao chão: 

460 mm                                        500 mm                                        
530 mm Atura do encosto em relação ao assento: 280 mm 
Dimensões da embalagem: 560 x 485 x 205 mm (C x L x A) 
Peso do produto: 5,5 Kg Peso do produto embalado: 7,7 Kg 
Garantia: 1 ano CONSULTÓRIO PORTÁTIL COMPLETO 
Características e Vantagens: 1. Fabricado em caixa militar 

tipo mala em material leve, resistente e com rodízios e alças 
que facilitam o transporte. 2. Compressor de ar integrado 

isento de óleo e muito silencioso. 3. Tanque em aço 
inoxidável com capacidade de armazenamento de 7L. 4. 

Controle de velocidade pelo pedal. 5. Aplicações: 
Atendimento em leito hospitalar, consultório odontológico, 
atendimento em domicílio, atendimento em barcos e/ou 
locais de difícil acesso, projetos sociais, etc. 6. Válvula 

seletora de alta velocidade e baixa velocidade. 7. Ajustes de 
ar e água para as ponteiras de baixa e alta velocidade. 8. 

Interruptor de liga/desliga da garrafa de água. Interruptor de 
liga/desliga da sucção. Válvula de controle do fluxo de 

sucção. Manômetro visível para referenciar a pressão de ar 
nas ponteiras.  Acessórios que acompanham o produto: - 

Sugador; - Seringa tríplice (soprador de ar e jato de água); - 
Conexão para caneta de alta rotação (tipo Borden 2 vias); - 
Conexão para caneta de baixa rotação (tipo Borden 2 vias); 
- Fotopolimerizador 1000 mW; - Ultrassom de profilaxia; - 
Pedal para acionamento. Especificações técnicas: Tensão 

de alimentação: 127 V ou 220 V (NÃO É BIVOLT) 
Frequência: 60 Hz Cor: Verde Militar Dimensões do produto: 

435 x 300 x 605 mm (C x L x A) Dimensões do produto 
embalado: 515 x 400 x 735 mm (C x L x A) Peso do produto: 
24,7 kg Peso do produto embalado: 29,8 kg Nível de ruído: 

70 dB (A) Capacidade do compressor: 7 L Potência do 
compressor: 550 W (3/4 HP) Pressão de operação do 

compressor: Mínima - (0,5 MPa) (5,1 Kgf/cm2) (72 
Libras/PSI) Máxima - (0,8 MPa) (8,16 Kgf/cm2) (116 

Libras/PSI) Pressão de alta rotação: Mínima - (0,2MPa) (2,1 
Kgf/cm2) (30 Libras/PSI) Máxima - (0,4MPa) (4,2 Kgf/cm2) 

(60 Libras/PSI) Vazão do compressor: 6,2PCM (PES) 

R$ 11.800,00 
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Deslocamento de ar do compressor: 175 L/min Registro na 
ANVISA:  Garantia: 1 ano 

007 2,0000 UN 000017222 ESFIGMOMANÔMETRO R$ 89,53 
008 1,0000 UN 000017750 FOCO REFLETOR AMBULATORIAL R$ 395,90 

009 2,0000 UN 000027549 

LAVADORA ULTRASSÔNICA LAVADORA 
ULTRASSÔNICA  6litros: Tanque de limpeza com 

capacidade para 6 litros Ondas ultrassônicas de alta 
frequência distribuídas por igual no interior do tanque Visor 
de LED digital para indicar tempo de funcionamento Opção 
de lavagem com água aquecida Aquecedores de cerâmica: 

mais segurança e eficiência para o processo Ajuste de 
tempos de funcionamento para diferentes aplicações de 

limpeza: modos de 1 a 30 minutos Protetor contra 
superaquecimento aumenta a vida útil do equipamento 

Desligamento automático do aquecedor após 45 minutos 
Ventoinha de arrefecimento: melhora a dissipação de calor e 
beneficia operações contínuas Recurso de desgaseificação: 

dissolução de gases do meio para uma limpeza mais 
eficiente Design moderno e funcional: facilita a 

movimentação e aumenta a durabilidade Válvula de 
drenagem que facilita o esvaziamento Iluminação interna na 
cuba (LED) INFORMAÇÕES TÉCNICAS  Proteção contra 

choque elétrico Equipamento de Classe I  Modo de 
operação Não contínua ("ON") 45 minuto. ("OFF") 20 

minutos  Tensão de Alimentação 127 ou 220 V~  Frequência 
50/60 Hz  Nº de fases Monofásico / Bifásico  Potência 310W 
(220V) / 290W (127V)  Frequência ultrassônica 35.000 Hz  

Capacidade do tanque 6000 ml  Dimensões do tanque 32,3 
x 20,5 x 9,9 cm  Objeto mais extenso permitido no tanque 34 
cm  Configuração do relógio digital Relógio com intervalo 1-

30 minutos  Material do tanque Aço inoxidável  
Configurações de temperatura 40°C - 45°C - 50°C - 55°C - 
60°C  Material do corpo (carcaça) ABS  Peso líquido 5,4 kg  
Peso bruto 6,8 kg  Dimensões da unidade 43,8 x 30 x 35 cm 

R$ 2.847,00 

010 2,0000 UN 000027550 

NEGATOSCÓPIO NEGATOSCÓPIO Parede metal um 
corpo  Painel translúcido na cor branco leitoso.  Chave 

seletora de voltagem 127V/220V.  Alto brilho e ausência das 
áreas de sombra.  Não aparece a lâmpada.  Design 

Moderno e Inovador.  Fácil instalação e manuseio.  Inovador 
sistema de fixação das radiografias.  Alta luminosidade com 

baixo consumo energético.  Reator eletrônico que 
proporciona maior durabilidade à lâmpada.  Não apresenta 
risco de oxidação                   Especificações técnicas:   -
Chave liga/desliga: Duas posições -Chave seletora de 

tensão: 127/220V -Painel: Leitoso, translúcido, branco -
Material: Metal Cor do corpo Branco -Dimensões: 

480x400x100 mm -Área visível: 450x350 mm -Peso: 4,2 kg -
Voltagem: 127/220V -Frequência: 50/60 Hz -Potência 

Máxima: 30 W -Lâmpada: 2x 15W 

R$ 314,17 
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011 4,0000 UN 000027545 

TELEVISÃO DE LED ( SMART) TELEVISÃO DE LED com 
no minimo as seguintes: TELEVISÃO DE LED (Smart TV 

HD), de no minimo 42 POLEGADAS; Tela LED; formato da 
tela: PLANA; 16:9; Conexões: Wi-Fi; Resolução: 1366 X 

768, Tecnologia: Smart TV HD, com controle remoto; Outras 
especificações: - Ângulo de Visão: 178º x 178º - Closed 

Caption - Conectividade WiDi - Conversor digital integrado - 
Display: Direct LED - DTV - Entrada Áudio/Vídeo: 1 - 

Entrada HDMI: 2 - Entrada LAN (RJ45): 1 - Entrada RF para 
TV a Cabo: 1 - Entrada RF para TV Digital: 1 - Entrada USB: 

1 - Entrada Vídeo Componente: 1 - Estéreo / SAP - 
Frequência (Hz): 60 - Função Mute - IPS - Potência mínima 
(RMS): 6W - Processador Dual Core - Saída Áudio Digital 

Óptica: 1 - Simplink - Sistema de Cores: NTSC/PAL-
M/N/SBTVD - Sistema de Som: 2.0 Consumo de energia 

mínimo em standby. Compatível com 110/220V. Com 
garantia mínima de 01 ano. *É obrigatória a apresentação 

de prospecto/catálogo técnico oficial. 

R$ 2.191,16 

 
Valor médio total para as aquisições: R$ 120.106,29 (cento e vinte mil cento e seis reais e 
vinte e nove cetavos). 
 
 
CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 

 
2. O objeto desta Ata de Registro de preços será recebido pela unidade requisitante 

consoante o disposto no art.73, II “a” e “b”, da Lei Federal n.º 8.666/93 e demais 
normas pertinentes. 

3.  
DOS DEVERES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

a) A CONTRATANTE obriga-se a efetuar o pagamento após conferência dos 
produtos fornecidos e emissão de nota fiscal por parte da CONTRATADA. 

b)  A CONTRATADA obriga-se a entregar os produtos conforme os preços 
registrados em ata de registro de preços. 

c) A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

d)  A CONTRATADA obriga-se a promover, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e 
às suas expensas, a recomposição ou complementação total ou parcial do 
produto em que se verificar irregularidade. 

DOCUMENTOS ESSENCIAIS À COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA E 
ECONOMICO-FINANCEIRA. 

 
Atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado 

que demonstre capacidade para o fornecimento do objeto desta licitação em 
características, quantidades e prazos de entrega 

Certidão negativa de falência e recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede 
da pessoa jurídica 

 
DA FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DO 

CONTRATO. 
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O Município de Santana da Vargem, através de um representante, exercerá a 

fiscalização do contrato e registrará todas as ocorrências e as deficiências 
verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à licitante vencedora, 
objetivando a imediata correção das irregularidades. 

As exigências e a atuação de fiscalização pela Prefeitura Municipal de Santana da 
Vargem em nada restringem a responsabilidade, única, integral e exclusiva da 
licitante vencedora, no que concerne à execução do objeto do contrato. 

 
DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO. 

 
O contrato oriundo da realização deste certame terá vigência de 12 (doze) meses, e 

poderá ser prorrogado a critério da Administração pública desde de que respeitado 
o que determina o art. 57 da lei 8666/93. 

 
DAS SANÇÕES. 

 
 Comete infração administrativa nos termos da Lei n.º 8.666/93 e da Lei n.º 

10.520/02, a Contratada que: 

 

a) inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 
decorrência da contratação; 

b) ensejar o retardamento da execução do objeto; 
c) fraudar na execução do contrato; 
d) comportar-se de modo inidôneo; 
e) cometer fraude fiscal; 
f) não mantiver a proposta 

 

 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 
acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 
seguintes sanções: 

e) advertência: 
f) multa de: 

i) 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total estimado do 
contrato ou da ata de registro de preços, pela recusa em assiná-lo, 
apresentar o comprovante da prestação de garantia contratual e retirar a 
nota de empenho, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após 
regularmente convocada; 
ii) 0,3% (três décimos por cento) por dia, sobre o valor 
correspondente à parcela não entregue, em face do descumprimento dos 
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prazos previstos para a entrega, parcelada ou total, dos bens e materiais 
adquiridos, limitado a 30 (trinta) dias; 
iii) 20% (vinte por cento) sobre o valor total ou sobre o valor 
correspondente  à parte da obrigação contratual não cumprida, no caso 
de inexecução total ou parcial da obrigação, depois de decorridos 30 
(trinta) dias de atraso. 

g) suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento 
de contratar com a Prefeitura Municipal de Santana da Vargem, pelo 
prazo de até cinco anos; 

 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 Se o valor da multa não for recolhido pela contratada, será automaticamente 

descontado da primeira parcela do pagamento a que fizer jus. Em caso de 
inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será 
cobrado administrativamente e/ou inscrito como Dívida Ativa do Município e 
cobrado judicialmente. 

 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade da 
aplicação de outras, previstas na Lei n.º 8.666/93, inclusive a responsabilização 
da licitante vencedora por eventuais perdas e danos causados à Administração. 

 Em qualquer hipótese e aplicação de sanções será assegurado à licitante 
vencedora o contraditório e a ampla defesa. 

 
JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

As aquisições dos equipamentos a ser licitado destinam-se aos seguintes 
Centros de saúde do município, como por exemplo: (UBS Francisco de Paula Vitor, UBS 
Evaldo Campos Moura e Centro Odontológico) onde oportunizarão uma reestruturação e 
melhoria dos trabalhos realizados nas Unidades de Saúde do Município, garantindo 
conforto e segurança à população usuária do Sistema Único de Saúde – SUS, durante a 
assistência á saúde.  

Devido o crescimento da demanda por serviços na área da saúde nos últimos 
anos, o município de Santana da Vargem buscando a melhoria constante do atendimento 
ofertado aos pacientes do SUS, que são encaminhados para as unidades de saúde, tal 
aquisição se faz necessária, em virtude dos equipamentos ora pleiteados, serem 
devidamente utilizados para a substituição dos existentes por estarem depreciados pelo 
longo período de sua utilização e/ou inexistirem nos locais assistidos. 

Vale ressaltar que a seguinte aquisição é em atendimento a Portaria do 
Ministério da Saúde n°965/2016 e demais recursos provenientes de repasses da união. 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes da presente prestação de aquisições poderão onerar os 

seguintes recursos orçamentários, ou outros que se fizerem necessários durante a 

vigência deste registro: 

0001.0701.10.0301.1003.2109.153.000.4.4.90.52.00.00 -SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAUDE – FICHA  347 
0001.0701.10.0301.1003.0030.253.000.4.4.90.52.00.00- SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAUDE – FICHA  511 
0001.0701.10.0301.1003.2147.253.000.4.4.90.52.00.00- SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAUDE – FICHA  512 
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Santana da Vargem, 18 de outubro de 2021. 

 

Juliano Mendonça Ferreira 
Chefe do Setor de Compras e Licitações 
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