PREFEITURA DE UNAÍ
ESTADO DE MINAS GERAIS

EDITAL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 146/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 061/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE VÁCUO DUPLEX
PARA SER INSTALADA NA ALA COVID 19 DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.
JOAQUIM BROCHADO.
APRESENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES:
Dia 02/09/2020 ás 09h00min (nove horas)
ABERTURA DA SESSÃO OFICIAL DO PREGÃO PRESENCIAL:
Dia 02/09/2020 após o credenciamento
Não havendo expediente na data supracitada, a data limite para recebimento da proposta
comercial e a abertura da sessão estarão prorrogadas para o primeiro dia útil
subseqüente, no mesmo horário.
LOCAL PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: Sala de Licitações da Prefeitura de
Unaí - MG – Praça JK, s/n – Centro.
CONSULTAS AO EDITAL: na internet no endereço www.prefeituraunai.mg.gov.br
ou na sala da Comissão Permanente de Licitações à Praça JK, s/n, 2º andar, Centro –
Unaí - MG.
ESCLARECIMENTOS: através do email: cpl@prefeituraunai.mg.gov.br aos cuidados
da Pregoeira Fernanda.
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PREFEITURA DE UNAÍ
ESTADO DE MINAS GERAIS

EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 146/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 061/2020

PREÂMBULO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ - ESTADO DE MINAS GERAIS, com
endereço na Praça JK, s/n, Centro, CEP 38.610-000, CNPJ 18.125.161/0001-77, isento de
inscrição estadual, torna público a abertura do Processo Licitatório no 146/2020, na
modalidade Pregão Presencial no 061/2020, do tipo MENOR PREÇO, regido pela Lei
Federal n.º 10.520, de 17/7/2002, Decreto Municipal nº 3.270/2005 de 28.11.2005, Lei
Federal nº 8.666/93 de 21/6/93 e alterações posteriores, além das condições fixadas neste
instrumento convocatório.
Os trabalhos serão conduzidos pela Pregoeira, Fernanda Caroliny C. P. Santana, e Equipe
de Apoio, integrada pelos servidores Igor Marcos Machado, Wanda Maria da Silva Duarte e
Nara Ribeiro da Silva, nomeados pela Portaria. Nº. 4.374, publicada em 27 de Novembro de
2018.
A sessão pública do Pregão será realizada na sala do Setor de Compras e licitações da
Prefeitura Municipal de Unaí, sito a Praça JK s/n, bairro Centro, iniciando-se no dia
02/09/2020 às 09h00min.
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos,
que dele fazem parte integrante.
1. OBJETO
1.1. Constitui objeto do presente Edital a AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL
DE VÁCUO DUPLEX PARA SER INSTALADA NA ALA COVID 19 DO HOSPITAL
MUNICIPAL DR. JOAQUIM BROCHADO, com maiores detalhes constantes do Anexo I
e Termo de Referência, parte integrante deste Edital.
2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto licitado,
que atendam às condições de habilitação estabelecidas no Título VI deste instrumento
convocatório.
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2.1.2. Devido à atual situação enfrentada no país com a COVID-19, fica proibido
quaisquer licitantes trazerem acompanhantes para durante a sessão.
2.1.2.1. Os licitantes deverão comparecer obrigatoriamente com o uso de máscaras e
permanecerem, no mínimo, a 02 (dois) metros de distância dos demais licitantes,
Pregoeira e Equipe de Apoio.
2.2. Não poderão participar desta licitação os interessados que se encontrarem sob falência,
em recuperação judicial/extrajudicial, concurso de credores, dissolução e liquidação,
empresas estrangeiras que não funcionam no país, consórcios de empresas, aqueles que
tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública e/ou
punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública, bem
como aqueles relacionados no art. 9º da Lei Federal n.º 8.666/93.
2.2.1. Os impedimentos porventura existentes deverão ser declarados pela empresa
proponente, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e penal cabíveis, conforme
legislação vigente.
2.3. É recomendada a leitura integral deste Edital e seus Anexos, uma vez que a sua
inobservância, principalmente no que diz respeito à documentação exigida e à apresentação da
proposta, poderá acarretar respectivamente a inabilitação e a desclassificação da licitante.
3.4. A participação na licitação implica, automaticamente, na aceitação integral dos termos
deste Edital e seus Anexos e leis aplicáveis.
2.5. As empresas licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e
apresentação de suas propostas, sendo que a Prefeitura Municipal de Unaí não será, em
nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado
do processo licitatório.
2.6. Só terão direito de usar a palavra, rubricar as documentações, propostas, apresentar
reclamações ou recursos e assinar as Atas os licitantes credenciados, a Pregoeira e os
membros da Equipe de Apoio.
2.7. Os documentos exigidos deverão ser apresentados em original ou publicação em órgão da
imprensa oficial ou por qualquer processo de cópia autenticada em cartório competente ou
pela Divisão de Licitações e Compras (exceto quando constar em seu corpo a expressão
“Válida somente no Original”). Quando a Licitante optar por autenticar sua documentação na
Divisão de Licitações e Compras.
2.8. Não serão admitidos no ato da sessão a utilização de aparelho celular e o mesmo deverá
permanecer desligado ou no silencioso.
3. CREDENCIAMENTO
3.1. Os representantes dos licitantes deverão se apresentar para credenciamento junto a
Pregoeira, no horário estipulado à fl. 01 deste edital, devidamente munidos de: carteira de
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identidade ou documento legal equivalente, documento que o credencie a participar deste
certame - procuração por instrumento particular, com firma reconhecida, ou público, através
da qual lhe seja atribuído poderes para apresentar proposta, formular lances e praticar todos os
atos em direito admitidos e pertinentes ao certame, em nome do licitante.
3.2. O sócio, proprietário ou dirigente da empresa licitante deverá apresentar carteira de
identidade ou documento legal equivalente e o respectivo Estatuto ou Contrato Social
atualizado.
3.3. O licitante ou seu representante deverá apresentar declaração de que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação, a teor do art. 4º, inciso VII, da Lei Federal nº. 10.520,
de 17.07.2002 em conformidade com o Anexo V.
3.4. O documento de credenciamento poderá obedecer ao modelo do Anexo IV e, se não o
fizer, deverá ser apresentado com todos os dados informativos contidos no modelo.
3.5 O credenciamento do licitante ou de seu representante legal junto a Pregoeira implica a
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de sua capacidade legal para
realização das transações inerentes ao Pregão Presencial.
3.6. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, que desejarem usufruir dos
benefícios estabelecidos pela Lei nº. 123/2006 e 147/2014 deverão apresentar a declaração de
que trata o Anexo VI Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, fora dos
envelopes 01 e 02, bem como, também fora dos envelopes a Certidão de Enquadramento
de ME ou EPP emitida pela junta comercial do estado sede da licitante (conforme instrução
normativa nº. 103, de 30 de abril de 2007 do Departamento Nacional de Registro do
Comercio – DNRC) datada dos últimos 12 (doze) meses.
3.7. Caso haja dúvidas quanto à veracidade do conteúdo da certidão exigida no item 3.6, a
administração baixará diligência para apurar as informações, com fulcro no art. 43, §3º da lei
8.666/93.
3.8. Verificado que a empresa já não se enquadra mais na categoria de microempresa ou
empresa de pequeno porte quando apresentou a certidão, será aberto procedimento
administrativo para aplicação das sanções cabíveis.
3.9. O credenciado somente poderá representar uma única empresa e cada empresa ou
licitante deve ter como representante apenas uma única pessoa, desde que os itens sejam
conflitantes. Para itens não conflitantes um credenciado poderá representar mais de uma
empresa.
4. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL, DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO.
4.1. Os documentos de Habilitação e a Proposta Comercial deverão ser entregues a
Pregoeira na abertura da sessão pública deste certame, em envelopes distintos, colados e
indevassáveis, contendo em sua parte externa, as seguintes informações:
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 146/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 061/2020
ENVELOPE 01 - “PROPOSTA COMERCIAL”
NOME/RAZÃO SOCIAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 146/2020
PREGÃO PRESENCIAL N.º 061/2020
ENVELOPE 02 - “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”
NOME/RAZÃO SOCIAL

5. PROPOSTA COMERCIAL
5.1 - A proposta deverá ser apresentada, obrigatoriamente datilografada ou digitada, no
idioma português do Brasil, e apresentada sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas.
Suas folhas devem estar numeradas e rubricadas e a última assinada pelo representante legal
da licitante, devendo constar:
5.2 - Descrições do PRODUTO licitado, com marca e modelo, conforme especificação
constante da planilha de especificação – Anexo I.
5.2.1 indicação do preço unitário e total da proposta do item, expressos em numeral, em
moeda corrente, com duas casas decimais;
5.2.3. O licitante poderá apresentar proposta comercial referente apenas ao item de seu
interesse.
5.3. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no edital.
5.4. O preço deverá ser cotado considerando-se a entrega e instalação do objeto licitado na
cidade de Unaí-MG, no Hospital Municipal Dr. Joaquim Brochado, com entrega técnica e
comprovado funcionamento, incluídos os valores de quaisquer gastos ou despesas com
transporte, combustíveis, motorista, tributos, fretes, ônus previdenciários e trabalhistas,
seguros e outros encargos ou acessórios, montagem e instalação.
5.5. O prazo de entrega e instalação do objeto deverá ser no máximo de 15 (quinze) dias
a partir da entrega da nota de empenho.
5.6. Os quantitativos informados neste Edital não poderão ser alterados.
5.7. Os preços ajustados não poderão ser revistos.
5.8. A Proposta Comercial terá validade por, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados a partir
da data da sessão pública do Pregão.
5.9. Toda a especificação estabelecida para o objeto será tacitamente aceita pelo licitante, no
ato da entrega de sua proposta comercial.
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6. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
6.1. Os licitantes deverão apresentar os documentos discriminados neste Título, no envelope
“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”.
6.1.1. Habilitação Jurídica:
a) Cópia do Registro Comercial, no caso de empresa individual.
b) Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado
de documentos de eleição de seus administradores;
c) Inscrição de ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;
d) Decreto de autorização em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
6.1.2. Regularidade fiscal:
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
b)

Prova de regularidade para com a receita, Estadual e Municipal ou Distrital do
domicílio ou sede do licitante, na forma da lei;

c) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de:
"Certidão quanto a Dívida Ativa da União", expedida pela Procuradoria Regional da
Fazenda Nacional; e
"Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais", fornecida pela
Delegacia da Receita Federal.
d)

Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
demonstrando situação regular cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei.

6.1.2.1. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante
a apresentação de certidão negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto nº 5.452, de 1º de maio de 1943 - CNDT.
6.1.3 Qualificação econômico-financeira:
a) Certidão Negativa de falência e/ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da
empresa, datado dos últimos 60 (sessenta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão.
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6.1.5 Declarações
a)

Declaração de inexistência de Fato impeditiva (Anexo III)

b)

Declaração de empregador pessoa Jurídica (Anexo II)

6.2. Os documentos exigidos neste instrumento convocatório poderão ser apresentados em
original ou por qualquer processo de cópia legível, autenticada por cartório competente com
exceção dos extraídos pela internet, com vigência plena na data fixada para sua entrega.
6.3. Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos originais
sejam apresentados a Pregoeira ou à Equipe de Apoio para autenticação, no momento da
apresentação das cópias.
6.4. Os documentos mencionados neste Título não poderão ser substituídos por qualquer
tipo de protocolo, ou apresentados por meio de fitas, discos magnéticos e filmes.
6.5. Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor,
deverão ser datados dos últimos 60 (sessenta) dias até a data de abertura do Pregão.
6.6. A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em desacordo
com o previsto inabilitará o licitante.
6.7. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se
original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada.
6.8. Os documentos apresentados no credenciamento não precisarão constar no envelope de
documentação.
6.9. Microempresas e empresas de pequeno porte:
6.9.1. As Microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a
documentação arrolada no item 6.1.2, mesmo que apresentem alguma restrição.
6.9.2. Havendo Alguma Restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o
prazo de até 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a
Licitante for declarada vencedora do certame, para a regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de certidão negativa ou positiva com efeito
de certidão negativa.
6.9.3. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 6.9.2, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo de demais sanções.
7. PROCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO
7.1. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das
licitantes, a Pregoeira declarará aberta a sessão do Pregão, oportunidade em que não mais se
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aceitará novos licitantes, dando-se início ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta
Comercial e os Documentos de Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente
credenciados.
7.2.

Classificação das Propostas Comerciais

7.2.1 Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas verificando-se o
atendimento a todas as condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos, sendo
imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo.
7.2.2. A Pregoeira classificará a proposta de menor preço e aquelas que tenham valores
sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor preço, para que seus
autores participem dos lances verbais.
7.2.3. Se não houver no mínimo 03 (três) propostas comerciais nas condições definidas no
subitem anterior, a Pregoeira classificará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo
de 03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os
preços oferecidos nas propostas apresentadas.
7.3 Lances Verbais
7.3.1 Aos licitantes classificados para participação na etapa de lances, será dada a
oportunidade de nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos, a
partir do autor da proposta classificada de maior preço aos demais e em ordem decrescente de
valor.
7.3.2. Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas,
será realizado sorteio, para definir a ordem de apresentação dos lances.
7.3.3. Apenas serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance registrado
pela Pregoeira.
7.3.4. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira – tempo
limite de 02 (dois) minutos para realização de lance, implicará na exclusão do licitante da
etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para
efeito de posterior ordenação das propostas,
8.

Julgamento

8.1. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM, abaixo dos valores
constantes ao Termo de Referência.
8.2. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, a Pregoeira examinará
a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, de acordo com os critérios
estabelecidos neste edital, decidindo motivadamente a respeito.
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8.3. Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta
escrita de menor preço e o valor máximo estimado do item.
8.4. Se houver apenas uma oferta e desde que esta atenda a todos os termos do edital e que
seu preço seja compatível com o valor estimado do item, esta poderá ser aceita.
8.5. Se a proposta não for aceitável ou o licitante não atender às exigências habilitatórias, a
Pregoeira examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à
verificação das condições de habilitação do licitante, e, assim, sucessivamente, na ordem de
classificação, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital, sendo o
respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste edital, para o qual
tenha apresentado proposta.
8.6. Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo a
documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas
condições habilitatórias.
8.7. Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, a Pregoeira poderá negociar com o
proponente para que seja obtido melhor preço.
8.8. Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta.
8.9. Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada da sessão, na qual serão registrados todos
os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, e que, ao final, será assinada pela
Pregoeira, Equipe de Apoio e pelos licitantes presentes.
8.10. Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição, a Pregoeira
devolverá aos licitantes, exceto aos vencedores e licitantes eventualmente inabilitados, os
envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”.
9. Negociação e Participação de microempresas e empresas de pequeno porte
9.1. Considerada a oferta de menor preço aceitável nos lances, se houver participação de
microempresa ou empresa de pequeno porte no certame, serão observadas as disposições da
Lei Complementar 123/06 e 147/2014.
9.2. Se a proposta/lance da microempresa ou empresa de pequeno porte melhor colocada for
superior em até 5% (cinco por cento) do valor da licitante de melhor oferta/lance e esta sendo
empresa de grande porte, será concedido oportunidade à microempresa ou empresa de
pequeno porte para cobrir a oferta/lance sem que a empresa que antes tinha a menor oferta
tenha oportunidade de dar novo lance.
9.3. Na hipótese da microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada não
apresentar nova proposta/lance, será convocada a segunda microempresa ou empresa de
pequeno porte melhor classificada, e assim sucessivamente, até se chegar à margem de 5%
superior ao valor da Licitante classificada em primeiro lugar.
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9.4. Não havendo nenhuma proposta na faixa de até 5% superior à melhor Oferta, ou não
havendo nova proposta/lance de microempresa ou empresa de pequeno porte, a proposta/lance
originária será considerada como a melhor classificada.
10. IMPUGNAÇÕES E RECURSOS
10.1. Impugnações aos termos do Edital poderão ser interpostas por qualquer cidadão no
prazo de até 05 (cinco) dias úteis da data fixada para abertura dos envelopes habilitação, e por
qualquer licitante interessado no prazo de 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para
recebimento dos envelopes habilitação, dirigidas a Pregoeira da Prefeitura de Unaí - MG,
devendo ser protocolizadas na Divisão de Protocolo, à Praça JK, s/n, térreo - Centro, Unaí –
MG.
10.2. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente
a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 03 (três)
dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, na sala da
Comissão Permanente de Licitação.
10.3 O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do Pregão, as quais
serão reduzidas a termo na respectiva Ata, ficando todos os demais licitantes desde logo
intimados para apresentar contra-razões no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da lavratura
da Ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
10.4. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do
direito de recurso.
10.5. Os recursos deverão ser decididos no prazo de até 03 (três) dias úteis.
10.6. O provimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
11. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
11.1. Inexistindo manifestação recursal a Pregoeira adjudicará o objeto ao licitante
vencedor, competindo à autoridade superior homologar o procedimento licitatório.
11.2. Impetrado recurso, depois de decidido, a Pregoeira divulgará a decisão, por publicação
no mural e no site desta Prefeitura, competindo à autoridade superior adjudicar o objeto ao
licitante vencedor e homologar o procedimento licitatório.
11.3. Após a homologação, será confeccionado o Contrato, no qual a vencedora terá o prazo
de 05 (cinco) dias úteis para assinatura do mesmo.
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12. FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO
12.1. A área competente para receber, autorizar, supervisionar, conferir e fiscalizar o
recebimento do objeto é a Secretaria Municipal de Saúde.
12.2. Os objetos deverão ser entregues, novos, no âmbito da cidade de Unaí, isento de
qualquer custo adicional, como frete, seguro, descarga entre outros.
12.3. A contratada é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização dos
itens do objeto adquirido, bem como o acesso às fontes de informações que forem julgadas
necessárias.
12.4. A Prefeitura reserva-se o direito de não receber o objeto em desacordo com as
especificações e condições constantes deste instrumento convocatório, podendo aplicar as
penalidades e sanções previstas ou rescindir o contrato e aplicar o disposto no art. 24, inciso
XI, da Lei Federal no 8.666/93.
12.5. O prazo de entrega do objeto deverá ser no máximo de 15 (quinze) dias, a partir do
recebimento da nota de empenho.
13. PAGAMENTO
13.1 As dotações orçamentárias destinadas ao pagamento do objeto licitado estão previstas
e indicadas no processo pela área competente da Prefeitura de Unaí, sob as rubricas:
02.06.01.10.30.2365.2066.4.4.90.52.00 - FICHA 366 - FONTE DE RECURSO 153
(Transferências de recursos do SUS para investimentos na Rede de Serviços de Saúde).
13.2 O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado pela
Tesouraria Municipal, por processo legal, após a apresentação dos documentos fiscais
devidos, no prazo de até 30 (trinta) dias, após a emissão da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
e a partir do recebimento definitivo do objeto adquirido, da parcela solicitada ou da medição
do serviço, conforme o caso.
13.3. O valor referente a cada parcela será calculado pela multiplicação do preço unitário
ofertado pela quantidade executada, se foro caso.
13.4. O recebimento definitivo do objeto se dará mediante atestado da Secretaria de Saúde,
onde serão conferidos os quantitativos, especificações e o atendimento no prazo estipulado.
13.5. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento
será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.
13.6. Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere
direito a reajustamento de preços.
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14. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1. A recusa pelo fornecedor em realizar a entrega do objeto ou o(s) serviço(s)
adjudicado(s) acarretará a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta.
14.2. O atraso que exceder ao prazo fixado para a entrega do objeto ou início dos serviços,
acarretará a multa de 0,5 (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso, limitado ao máximo
de 10% (dez por cento), sobre o valor total que lhe foi adjudicado.
14.3. O não cumprimento de obrigação acessória sujeitará o fornecedor à multa de 10% (dez
por cento) sobre o valor total da obrigação
14.4. Se a empresa ensejar o retardamento da execução do objeto contratual, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar sua execução, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública do Município,
União, Estados e Distrito Federal, e será descredenciada dos sistemas de cadastramento em
que estiver inscrita, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das demais cominações
legais.
14.5. Na aplicação das penalidades previstas no Edital, o Município considerará,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou
contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do art.
87, da Lei Federal nº. 8.666/93.
14.6. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso.
15. DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer
documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata
desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das
sanções administrativas, civis e penais cabíveis.
15.1.1. É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, subjetivo ou
reservado que possa, ainda que indiretamente, elidir o princípio da igualdade entre os
licitantes.
15.2. A apresentação da Proposta Comercial pressupõe pleno conhecimento e atendimento
às exigências de habilitação previstas no Edital. O licitante, ainda, será responsável por todas
as transações que forem efetuadas em seu nome no Pregão Presencial, assumindo como firme
e verdadeira sua proposta e lances.
15.3. As peças de reposição que não estiverem na garantia serão de responsabilidade da
Prefeitura de Unaí-MG.
15.4. Não serão aceitas propostas remetidas via fax ou e-mail.
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15.5. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se
original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada.
15.4. Na análise da documentação e no julgamento das propostas de preço, a Pregoeira
poderá, a seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais
especializados.
15.5.
Toda a documentação apresentada neste ato convocatório e seus anexos são
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e
se omita em outro, será considerado especificado e válido.
15.6. A Pregoeira, no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras durante
a tramitação do certame e em especial na Sessão do Pregão, relevar omissões puramente
formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação
vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligências
junto às licitantes, destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo,
conforme disposto no § 3° do art. 43 da Lei Federal 8.666/93.
15.7. Se houver solicitação de documentos, estes deverão ser apresentados em original ou
em cópia autenticada por cartório, sendo possível, ainda, a autenticação dos mesmos pela
Pregoeira ou Equipe de Apoio;
15.8. O não cumprimento da diligência poderá ensejar a inabilitação do licitante ou a
desclassificação da proposta.
15.9. A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos termos e
condições inseridas neste instrumento convocatório, bem como das demais normas legais que
disciplinam a matéria.
15.10. A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo a
Prefeitura Municipal revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivada
de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação
mediante ato escrito e fundamentado.
15.11. A Prefeitura de Unaí poderá prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento
das propostas ou para sua abertura.
15.12. A contratada responderá civilmente por quaisquer danos causados em bens da
Prefeitura, cabendo reparo e indenização, na forma da lei.
15.13. Após a confecção do Contrato, a vencedora terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para
assinatura do mesmo. Em caso de negativa injustificada da assinatura, a empresa sofrerá as
penalidades cabíveis da Lei 8.666/93.
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15.14. Cópia deste instrumento convocatório estará disponível na internet, no site desta
Prefeitura, no endereço www.prefeituraunai.mg.gov.br e também permanecerá afixada no
quadro de avisos localizado no hall de entrada (andar térreo) do Edifício-Sede da Prefeitura.
15.15. As empresas e/ou representantes se obrigam a acompanhar as publicações referentes ao
processo no site www.prefeituraunai.mg.gov.br e as publicações no Diário Oficial “Minas
Gerais” Diário Oficial da União, quando for o caso, com vista a possíveis alterações e avisos.
15.16. Os pedidos de esclarecimentos sobre o edital poderão ser feitos através do e-mail:
cpl@prefeituraunai.mg.gov.br. Impugnações e Recursos deverão ser protocolizados,
conforme dispõe o art. 41, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93 e art. 4º, XVIII da Lei 10.520/02.
15.17. As decisões do Prefeito Municipal e da Pregoeira serão publicadas no Diário Oficial da
União e de “Minas Gerais”- Órgão de Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, quando
for o caso, podendo ser aplicado o disposto no § 1º do art. 109 da Lei n.º 8.666/93 e
divulgadas no site www.prefeituraunai.mg.gov.br.
15.18. Fica eleito o foro da Comarca de Unaí, Estado de Minas Gerais, para solucionar
quaisquer questões oriundas desta licitação.
Unaí – Minas Gerais, 14 de agosto de 2020.

Fernanda Caroliny C. P. Santana
Pregoeira
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ANEXO I

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2020
PROCESSO LICITATÓRIO: 146/2020

Item

Quantidade

Emb

Descrição

01

01

UND

CENTRAL DE VÁCUO DUPLEX (02 BOMBAS)

Valores
Unitário
Total
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ANEXO II
DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

..............................................................................................,
inscrito
no
CNPJ
nº
........................................, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
.............................................................................................., portador da Carteira de Identidade
nº ................................... e do CPF nº. ............................................, DECLARA, sob as penas
da Lei em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição da
República, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

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

...............................................
(data)
............................................................
Assinatura, qualificação e carimbo
(representante legal)

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

(DENTRO DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO)
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ANEXO III

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVA

O licitante_______________________________________ DECLARA, sob as
penas da Lei, especialmente quanto ao disposto na Lei Federal 8.666/93, que não há fato
impeditivo de sua participação na Licitação referente ao Pregão Presencial nº. 061/2020
objetivando a aquisição e instalação de central de vácuo duplex para ser instalada na ala
Covid-19 do Hospital Municipal Dr. Joaquim Brochado.
Unaí – Minas Gerais, __________de_____________ 2020.

_______________________________________________________
NOME E ASSINATURA DO PROPONENTE LICITANTE

MODELO

(DENTRO ENVELOPE HABILITAÇÃO)
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ANEXO IV
CARTA CREDENCIAL
Unaí – Minas Gerais, __________de_________________2020.
Senhora
Fernanda Caroliny C. P. Santana
Pregoeira da PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG
Prezada Senhora,
Pelo
presente
instrumento,
credenciamos/me
credencio
(a)
Sr.(a)
_________________________________
____________________________________,
portador do Documento de Identidade n.º ___________________, como representante da
empresa
__________________________
_______________________,
CNPJ
nº
__________________, para participar das reuniões relativas ao Processo Licitatório nº
146/2020, o qual está autorizado a requerer vistas de documentos e propostas, manifestar-se
em nome da empresa, desistir e interpor recursos, assinar propostas comerciais, rubricar
documentos, assinar atas e praticar todos os atos necessários ao procedimento licitatório, a
que tudo daremos por firme e valioso.

Atenciosamente.
_______________________________________________________
ASSINATURA DO LICITANTE OU SIGNATÁRIO DA EMPRESA
MODELO

(FORA DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO)
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ANEXO V

D E C L A R A Ç Ã O
Declaramos cumprir plenamente os requisitos de habilitação do processo licitatório em
epígrafe, em atenção ao art. 4º, inciso VII, da Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002.
O signatário da presente declara expressamente que assume inteira responsabilidade pela
autenticidade e veracidade dos documentos e informações apresentados no certame licitatório
referente ao Pregão Presencial nº. 061/2020 e que se submete a todas as condições deste
Edital e que entre seus sócios, dirigentes e responsáveis não há servidor da Prefeitura
Municipal de Unaí – Minas Gerais.

Unaí – Minas Gerais, ___ de __________ de 2020.

_______________________________________________________
NOME DA EMPRESA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

MODELO

(FORA DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO)
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ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pregão Presencial nº _____/2020.

A _______(RAZÃO SOCIAL)_________, inscrita no CNPJ/MF____(Nº)_____, por
intermédio do seu representante legal abaixo assinado, DECLARA sob as penalidades da Lei,
ser microempresa/empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente.

Unaí,_________de___________________de 2020.

__________________________________________________________
(nome/cargo/assinatura)

MODELO

(FORA DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO)
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ANEXO VII
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO DE SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO
DE VÁCUO DUPLEX QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM
LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ, COM SEDE
NA PRAÇA JK, S/N – CENTRO, NESTA CIDADE, INSCRITA
NO CNPJ SOB O Nº 18.125.161/0001-77, NESTE ATO
REPRESENTADO POR SEU PREFEITO MUNICIPAL,
SENHOR JOSE GOMES BRANQUINHO, BRASILEIRO,
CASADO, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTA CIDADE,
DORAVANTE
DENOMINADA
SIMPLESMENTE
CONTRATANTE,
E,
DE
OUTRO,
A
EMPRESA
______________________________,
CNPJ/MF
Nº
_____________________,
COM
SEDE
A
_________________________________,
NESTE
ATO
REPRESENTADA
PELO
(A)
SENHOR
(A)
_______________________
–
CPF
Nº
_____________________________________,
DORAVANTE
DENOMINADA SIMPLESMENTE CONTRATADA, COM
FUNDAMENTO NA LEI 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E
MODIFICAÇÕES
POSTERIORES,
MEDIANTE
AS
SEGUINTES CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO.
1.1 - Constitui objeto do presente contrato a AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE
CENTRAL DE VACUO DUPLEX PARA SER INSTALADA NA ALA COVID 19 DO
HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOAQUIM BROCHADO.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DE EXECUÇÃO
2.1 – Conforme determina a Instrução Normativa nº. 09, de 17/12/2008 do TCEMG,
Publicada no “Minas Gerais” de 31.12.2003 e retificada em 07/01/2004”: O Objeto deste
contrato será executado sob o seguinte regime de execução: S – Serviço.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DO PAGAMENTO.
3.1 – O valor econômico a que se refere este Contrato é de R$ _____________________
(_____________________________), à razão de: R$ _____________________
(_____________________________).
3.2 - A proponente licitante vencedora apresentará, OBRIGATORIAMENTE, a nota fiscal
eletrônica, na Secretaria requisitante o pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias úteis.
Página 21 de 24

PREFEITURA DE UNAÍ
ESTADO DE MINAS GERAIS

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
4.1 – A despesa decorrente do objeto deste Contrato correrá à conta de recursos do orçamento
municipal, para o exercício de 2020, Dotação nº xxxxxxxxx – Ficha xxx – Fonte de Recurso
xxx.
CLÁUSULA QUINTA – DAS RESPONSABILIDADES
5.1 – Constitui responsabilidade da CONTRATANTE:
I – Garantir à CONTRATADA o acompanhamento e fiscalização da execução e a gestão
contratual por servidores especialmente designados, podendo suspender ou recusar o
produto/serviço em desacordo com as especificações na forma prevista na Lei nº 8.666/93;
II – Proporcionar todas as facilidades indispensáveis a boa execução das obrigações
contratuais;
III – Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes, que venham a serem solicitados
pela Contratada;
IV - Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste contrato;
5.2 – Constitui responsabilidade da CONTRATADA:
I – Responsabilizar-se pela observação de todas as normas legais e técnicas relativas ao objeto
contrata, dando plena e fiel execução ao contrato, respeitadas todas suas cláusulas e
condições, e as estabelecidas no Edital e Termo de Referência;
II – Coordenar, supervisionar e executar, sob sua exclusiva responsabilidade, a qualidade do
objeto contratado;
III – Responsabilizar-se integralmente por sua equipe técnica, primando pela qualidade,
desempenho, eficiência e produtividade, visando à consecução dos trabalhos;
IV- Responsabilizar-se pelo material fornecido no qual se verifique defeitos de fabricação,
tendo o prazo de 10 (dez) dias úteis, após comunicação do Setor competente, para substituir a
peça. Caso esses defeitos se apresentem em mais de 5% (cinco por cento) do total do item
fornecido, será substituído sem ônus para a contratada, no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis, contados a partir da notificação que lhe será entregue.
V – Responsabilizar-se pelos encargos sociais, previdenciários, fiscais, trabalhistas e
comerciais decorrentes;
VI- Fornecer informações à Administração Municipal, sempre que lhes forem solicitadas e
atender prontamente quaisquer exigências inerentes ao objeto deste Contrato;
VII - Manter, durante a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação
exigidas para a contratação;
VIII – Responsabilizar-se pelos prejuízos causados a contratante ou a terceiros, pela
inadequada prestação dos serviços contratados em virtude de dolo, má-fé, ou culpa.
5.3 - GESTOR(A) DO CONTRATO:
5.3.1 - A Gestão e Fiscalização deste Contrato ficarão a cargo do servidor, que irá fiscalizar a
execução contratual, conferir e atestar a execução da prestação dos serviços descritos neste
instrumento.
Nome: Sibelle Lourenço de Brito / Matrícula: 117990
Cargo: Diretora Administrativa do Hospital Municipal
Página 22 de 24

PREFEITURA DE UNAÍ
ESTADO DE MINAS GERAIS
Telefone: 38 3677-5068
CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES
6.1 - Sem prejuízo das penalidades previstas na legislação específica (Lei 8.666, de 1.993, e
suas modificações posteriores) e em caso de inadimplemento por parte da contratada, esta
sujeita á multa no valor correspondente a 10% (dez por cento) do preço pactuado na Cláusula
Terceira.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO DO CONTRATO
7.1 – Este CONTRATO poderá ser rescindido de comum acordo das partes, desde que
mediante prévia comunicação com antecedência mínima de 05 (cinco) dias.
7.2 – Este CONTRATO poderá ainda, ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE
se ocorrerem às hipóteses previstas no Art. 77 da Lei 8.666 de 21 de Junho de 1.993.
CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA E VINCULAÇÃO
8.1 – O prazo de vigência deste CONTRATO será de 01 (um) mês, com início na data de sua
assinatura e vigorará até o dia XX/XX/XXXX.
8.2 - São partes integrantes deste contrato, independente de transcrição, todos os documentos
inerentes ao processo licitatório nº. 146/2020 – Pregão Presencial nº. 061/2020.
CLÁUSULA NONA – DO FORO
9.1 - Elegem as partes o foro da cidade de Unaí – Estado de Minas Gerais, para dirimirem as
dúvidas decorrentes da execução deste CONTRATO, com renúncia a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.
9.2 - E por estarem de acordo, as partes assinam o presente Contrato em 03 (três) vias de igual
teor e forma, sendo devidamente registrado
Unaí – Minas Gerais, __ de ________ de 2020.

JOSÉ GOMES BRANQUINHO
Prefeito Municipal

XXXXXXXXXXXXXX
Contratada
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ANEXO VIII
TERMO DE REFERÊNCIA
Termo de referência disponível para download no site da Prefeitura Municipal de Unai/MG
juntamente com o edital.
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