PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
o

PREGÃO N PRG 041/2019
PRC 096/2019
TIPO: MENOR PRECO UNITÁRIO
OBJETO:

AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE
A Prefeitura Municipal de Mariana, por intermédio da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, mediante
Pregoeira, nomeada pela Portaria 013/2018, em exercício, Sr. MARCELLE ROBERTO DE SOARES torna público
para conhecimento dos interessados que fará realizar na Sala de Reuniões da CPL, localizada no prédio da
Prefeitura Municipal, à Praça JK, S/N, Centro, nesta cidade, na data e horário indicados, licitação na modalidade de
PREGÃO, do tipo MENOR PRECO UNITÁRIO, conforme descrito no preâmbulo deste Edital e seus Anexos.
O processo será regido pelas disposições legais e condições estabelecidas no presente Edital, pela Lei Federal nº
10.520 de 17/07/2002, pela Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, pelo Decreto Municipal
2920/02, LEI 147/2014, Decreto Municipal 6644/13 e pela aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas alterações posteriores.
A abertura da sessão será às 08h45 min, do dia 24 de JUNHO de 2019, no endereço: á Praça JK, S/N, Centro,
quando serão recebidos os envelopes de documentação e propostas, relativos à licitação, e credenciados dos
representantes das empresas licitantes, ou caso não haja expediente nesta data, no primeiro dia útil subseqüente na
mesma hora e locais aqui mencionados.
1- DO OBJETO
O presente Pregão tem por objeto AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme Especificação do Material, Anexo I deste Edital.
2-.

PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL.

2.1.

Integram o presente Edital, independentemente de transcrição, os seguintes anexos:
Anexo I - Planilha de Serviços
Anexo II - Modelo de Carta Proposta
Anexo III - Minuta de Contrato
Anexo IV- Modelos de Declarações de Responsabilidade, Conhecimento e Mão-de-obra de Menores.
Anexo V - Modelo de declaração de micro ou pequena empresa
Anexo VI - Declaração de Cota Mínima de Menores Aprendizes
Anexo VII - Declaração de Inexistência de Servidor Público

3-

DA PARTICIPAÇAO

3.1.

Poderão participar deste Pregão, os interessados que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à
documentação, constantes deste Edital e seus Anexos.

3.1.1.

Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas.

3.1.2.

A presente licitação se divide em três fases distintas que ocorrerão em sequência, cabendo aos licitantes
apresentarem os documentos relativos a cada uma delas, sendo:

3.2.

- CREDENCIAMENTO (observar o item 4 do edital)
- PROPOSTA DE PREÇOS (observar o item 5 do edital)
- DOCUMENTAÇÃO (observar os itens 5 e 8 do edital)
Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:

3.2.1.

Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

3.2.2.

Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspenso, ou que por esta
tenham sido declaradas inidôneas:

3.2.3.

Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras coligadas ou subsidiárias entre si, ou ainda,
quaisquer que seja sua forma de conglomeração, pois o objeto não é de grande vulto ou complexo, que
justifique tal possibilidade;

3.2.4.

Estrangeiras que não funcionem no Pais.
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CREDENCIAMENT O
4- DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
4.1.1.

Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:

a) Tratando-se de representante legal, Ato Constitutivo (publicação), contrato ou estatuto social em vigor,
comprovante da regular constituição da empresa, devidamente registrado na Junta Comercial ou Cartório de
Registro Civil de Pessoas Jurídicas no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e
assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
b) Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular com firma reconhecida do
qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua
interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente
documento, dentre os indicados na alínea “a”, que comprove os poderes do mandante para a outorga.
c) Para todos os participantes credenciados é obrigatória a apresentação da DECLARAÇÃO DE
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, documento de declaração dando ciência de que a
Empresa cumpriu com os requisitos.
4.1.2.

O representante legal e/ou procurador deverá identificar-se exibindo documento oficial de identificação que
contenha foto, juntamente com uma cópia do mesmo.

4.1.3.

Será admitido apenas 01(um) representante para cada licitante credenciado, sendo que cada um deles
poderá representar apenas uma credenciada.

4.1.4

O Credenciamento, juntamente com os documentos de sua comprovação, autenticados, conforme item 4,
não serão devolvidos e deverão ser apresentados no início da sessão pública de Pregão, fora dos envelopes
de preços e da documentação.

4.1.5

As empresas se utilizarão neste processo dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar
123, de 14 de dezembro de 2006, e deverão apresentar, fora dos envelopes, no momento do
credenciamento, declaração de que se enquadra como microempresa, empresa de pequeno porte ou
MEI, conforme Anexo V).

4.1.6 - Se enquadram nessa modalidade as cooperativas que tenham auferido no ano calendário anterior, receita
bruta até o limite de 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos
nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, conforme o disposto no art. 34,
da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, fora dos envelopes, no momento do
credenciamento, declaração de que se enquadram no limite de receita referido acima, como determina o
item
4.1.5.
4.1.7- O documento de procuração poderá seguir o modelo abaixo ou equivalente e registrado em cartório:
PROCURAÇÃO
Pelo presente instrumento, credenciamos o(a) Sr.(a) ............................................... portador do documento
o
de identidade n ......................................., para participar das reuniões relativas à PRG ____/2019, o qual
está autorizado a requerer vistas de documentos e propostas, manifestar-se em nome da empresa, desistir
de interpor recursos, rubricar documentos e assinar atas, formular ofertas e lances de preços ofertar a que
tudo daremos por firme e valioso.
................................................
................................................
Local e data
Ass. do Resp. Legal
OBS.: carimbo padronizado do CNPJ da empresa, carimbo, nome e assinatura do responsável legal, que
comprove mediante copia do contrato social ou prorrogação pública ou particular (com firma reconhecida em
cartório) poderes para tal investidura
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4.1.8 - Requisitos de habilitação, conforme modelo ou equivalente a seguir:
DECLARAÇÃO
Declaro que a Empresa.............................. CNPJ...........................,cumpriu plenamente os requisitos de
habilitação e entregará os envelopes contendo a indicação do objeto e do(s) preço(s) oferecido(s),
procedendo-se à sua imediata abertura e à verificação da conformidade das propostas com os requisitos
estabelecidos no Edital.
Documento de declaração dando ciência de que a Empresa cumpriu com os requisitos
Por ser verdade firmo o presente
................................................
Local e data

................................................
Ass. do Resp. Legal

OBS.: por carimbo padronizado do CNPJ da empresa, carimbo, nome e assinatura do responsável legal.
PROPOST A E DOCUMENT AÇÃO
5- DA APRESENTAÇAO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS
5.1.

A PROPOSTA E A DOCUMENTAÇÃO DEVERÃO SER ENTREGUES E PROTOCOLADAS NA SALA DA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, À PRAÇA JK, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, NO PRÉDIO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA, ATÉ ÀS 08H45MIN DO DIA 24 DE JUNHO DE 2019,
podendo ter aceitação, pós horário, caso a CPL não tenha encerrado a fase de credenciando em dois
envelopes distintos, fechados de modo inviolável, em 1 (uma) via:
ENVELOPE NO 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
ENVELOPE NO 02 - DOCUMENTAÇÃO

5.2.

DEVERÁ CONSTAR NA PARTE EXTERNA DOS ENVELOPES:

a)
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b)

Identificação da licitante.

c)

Identificação do envelope:
o
N 01 - “PROPOSTA DE PREÇOS”,
o
N 02 - “DOCUMENTAÇÃO”.

d)

Modalidade e número da presente licitação.

e)

Telefone/fax e E-mail válido do licitante para contato.

5.2.1

Quando os envelopes forem enviados pelo correio ou outro meio que não seja o seu representante legal,
deverão os mesmos estar de posse do Pregoeiro no horário estabelecido neste Edital para abertura da
licitação, sob pena de não participar da licitação.

5.3.

A PROPOSTA DE PREÇO (DENTRO DO ENVELOPE Nº 1)
A Proposta de Preço deverá ser em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado do licitante ou identificado
por meio de carimbo de CNPJ, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente,
redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e
rubricadas todas as folhas pelo representante legal do licitante proponente, devendo, ainda:

5.3.1.

Indicar denominação ou razão social do proponente, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico
(e-mail), CNPJ, inscrição estadual ou municipal da empresa, assim como: nome, estado civil, profissão,
CPF, Carteira de Identidade, domicílio e cargo do representante, para fins de assinatura/retirada do
instrumento contratual.

5.3.2.

Ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

5.3.3.

Ser apresentada com cotação de preços do objeto deste Edital e seus Anexos, em moeda corrente nacional,
expressos em algarismos e por extenso, básicos para a data de apresentação da proposta.
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5.3.4.

Constar preço do Objeto constante do Anexo I. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais
serão considerados os primeiros e, entre os expressos em algarismos e por extenso, será considerado este
último;

5.3.5.

Conter declaração expressa, que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais
como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais,
serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do
objeto deste Edital.

5.3.6. A oferta deve ser firme e precisa, sem alternativa de preços ou outra condição que induza o julgamento a ter
mais de um resultado.
5.3.7.

A apresentação da proposta implicará em plena aceitação por parte do licitante das condições estabelecidas
neste Edital e seus Anexos.

5.4.

Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas omitidos da proposta ou incorretamente cotadas,
serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou
qualquer título, devendo os serviços ser prestados ao Município sem ônus adicional.

5.5.

Serão desclassificados as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus anexos.

5.6.

A proposta poderá referir-se a todos os itens especificado no Anexo I ou a parte dele, podendo a licitante
concorrer apenas nos itens/lotes que forem de sua preferência.

5.7.

A omissão voluntária ou involuntária do prazo de validade da proposta e/ou qualquer informação passível de
verificação pela CPL, poderá ser considerado e aceito pela Comissão como sendo o determinado neste
Edital, dentro de seus limites mínimos.

5.8.

No julgamento das propostas, a Comissão Municipal de Licitação poderá, a seu critério, solicitar
assessoramento técnico a órgãos, comissões técnicas especializadas ou profissionais com formação
acadêmica pertinente ao objeto licitado, de forma a fundamentar as decisões.

6-

DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES

6.1.

A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os documentos que
a instruírem será pública, dirigida por um Pregoeiro(a), auxiliado(a) pela Equipe de Apoio e realizada de
acordo com o Decreto n.º 3499/2005, e suas alterações posteriores, e em conformidade com este Edital e
seus Anexos, no local e horário já determinados

6.2.

No local e hora marcados, os interessados deverão comprovar, conforme item 3 e 4 deste Edital, poderes
para formulação de ofertas e lances verbais, assim como, para a prática dos demais atos decorrentes deste
certame.

6.3.

Em seguida, serão abertos os envelopes No 01 contendo as PROPOSTAS DE PREÇO.

7-

DA CLASSIFICAÇAO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

7.1.

A classificação das propostas será pelo critério de menor preço UNITÁRIO.

7.1.1.

O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preço e classificará o autor da
proposta de menor preço e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores
em até 10% (dez por cento) relativamente à de menor preço.

7.1.2.

Quando não forem verificados, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições definidas no
item 7.1.1., o pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de 03 (três),
incluindo a de menor preço; para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os
preços oferecidos nas propostas escritas.

7.2.

Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que deverão ser
formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes.

7.2.1.

Os licitantes classificados nos termos dos subitens 7.1.1. e 7.1.2. serão individualmente convidados pelo
Pregoeiro, para ofertarem lances verbais e sucessivos de valores distintos e decrescentes, a começar pelo
licitante que ofertou o maior preço entre todos os classificados seguidos pelos demais, em ordem
decrescente de valor ofertado.

7.2.2

A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão do
licitante da etapa dos lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante para efeitos
de ordenação das propostas.
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7.2.3.

Caso não se realize lances verbais na forma do subitem 7.2.1., será verificada a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.

7.3.

Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades
relacionadas no item 11 deste edital.

7.4.

Encerrada a etapa competitiva, as propostas serão ordenadas, exclusivamente pela ordem crescente dos
preços propostos.

7.5.

Em seguida, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da proposta primeira classificada quanto ao objeto e
valor apresentado de acordo com o definido neste Edital, decidindo motivadamente a respeito.

7.6.

Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de
habilitação do licitante que a tiver formulado, para a confirmação das suas condições habilitatórias, com
base na documentação exigida no item 8, deste Edital.

7.7.

Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o proponente será declarado vencedor, sendo-lhe
adjudicado o objeto definido neste Edital.

7.8.

Se a oferta não for aceitável, ou se o proponente não atender às exigências editalicias, o Pregoeiro
examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda
ao Edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto.

7.9.

Nas situações previstas nos subitens 7.2.3., 7.6. e 7.8., poderá o pregoeiro negociar diretamente com o
proponente, para que seja obtido preço melhor.

7.10

Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 44, §2º, da Lei
Complementar 123/06, sendo assegurada, como critério do desempate, preferência de contratação para as
microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao item 4.1.5 e 4.1.6,
deste edital.
7.10.1 Entende-se como empate ficto àquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa e
pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam superiores em até 5% (cinco por cento)
à proposta de menor valor.
7.10.2 Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:
a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da proposta (lance) de menor
valor será convocada para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela
considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame.
b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da alínea
anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de
classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que
se enquadrarem na hipótese do item 7.10.1 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto
no subitem 7.10.2 a).
7.10.3 Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exigências do item
7.10.2 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta(lance)
originariamente de menor valor.
7.10.4 O disposto nos itens 7.10.1 e 7.10.2 deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor
valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.
7.11

Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao
final, será assinada pelo Pregoeiro e os licitantes presentes.

7.12.

Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital, a proposta
será desclassificada.

7.13.

Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta específica,
prevalecerá esta última.

7.14.

Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao
final, será assinada pela Pregoeira e os licitantes presentes.

7.16.

Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital, a proposta
será desclassificada.

7.17.

Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta específica,
prevalecerá esta última.
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8.

DA HABILITAÇÃO - ENVELOPE B - DOCUMENTAÇÃO.

8.1.

Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de
cópia (exceto por fac-símile) autenticada por meio de cartório competente, ou publicação em órgão da
imprensa oficial, ou ainda por cópia. Desde que acompanhada do original para conferência e autenticação
pelo Pregoeiro ou a quem o mesmo designar da Equipe de Apoio.

8.2.

O envelope de DOCUMENTAÇÃO conterá os documentos abaixo relacionados, em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente, ou publicação em Órgão da Imprensa Oficial, ou
simples cópia autenticada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, mediante confronto.
Todos os documentos deverão estar com o prazo de validade em vigor.

Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar dentro do ENVELOPE Nº 02, os seguintes
documentos:
8.2.1.
a)
b)
c)

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
Declarações de Responsabilidade, Conhecimento e Mão-de-obra de Menores, conforme anexo IV.
Certificado de Regularidade junto ao FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal, Lei no 8.036, de 11
de
maio de 1990,
Certificado de Regularidade junto (CND) ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, Lei no 8.212,
de 25 de julho de 1991,

d)

Certificado de Regularidade junto a Fazenda Federal (Certidão CONJUNTA emitida pela Procuradoria
da
Fazenda Federal),

e)

Certificado de Regularidade junto a Fazenda Estadual,

f)

Certificado de Regularidade junto a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra
equivalente,
Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de
execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física ou em sítio eletrônico caso a comarca da
licitante disponha desta ferramenta
Certidão de regularidade de Débitos Trabalhistas, emitida pelo distribuidor de feitos da Justiça do
Trabalho.
Ato Constitutivo (publicação), contrato ou estatuto social em vigor, comprovante da regular constituição
da
empresa, devidamente registrado na Junta Comercial ou Cartório de Registro Civil de Pessoas
Jurídicas.

g)

h)
i)

j)

8.2.2.
a)

Declaração que não possui em seu quadro de pessoal, qualquer servidor efetivo, comissionado ou
contratado no Órgão Contratante, garantindo desta forma o zelo pelas vedações expressas no artigo 9º,
inciso III da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, conforme anexo VII.
DOCUMENTOS PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
Atestado Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, com o objeto da licitação. A comprovação se dará mediante a apresentação de
ATESTADO(S) fornecido(s) por pessoas de direito público ou privado, no qual se indique que a empresa já
forneceu, satisfatoriamente, produtos iguais ou semelhantes ao objeto desta licitação.
Obs.) O(s) atestado(s) deverá(ão) estar necessariamente em nome do licitante.

8.2.3.

DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR
A Licitante vencedora deverá apresentar o seguinte documento no momento da assinatura do
contrato:

a)

A licitante deverá apresentar declaração formal, sob as penas da Lei e nos moldes do Anexo VI que observa
e cumpre as determinações impostas pelo art. 429 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) no que diz
respeito à cota mínima de menores aprendizes em relação aos trabalhadores existentes em seu
estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional, conforme TAC nº 133/2017 firmado com o
Ministério Público do Trabalho – PROMO nº004450.2017.03.00/1.
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8.3

Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos
requeridos no presente Edital.

8.4

Os documentos expedidos pela Internet poderão ser apresentados em forma original ou cópia reprográfica
sem autenticação. Entretanto, estarão sujeitos à verificação de sua autenticidade através de consulta
realizada pelo Pregoeiro ou a quem o mesmo indicar.

8.5.

A documentação de habilitação incompleta e/ou incorreta implicará na inabilitação do proponente, ficando
sujeito à penalidade prevista no item 11.1. deste Edital.

8.5.1.

Nessa hipótese, o pregoeiro convocará o segundo menor preço. Conforme disposições do item 7.9. do
Edital, e conservadas ainda, as disposições constantes dos itens 18.14. e 18.15.

8.6

Serão aceitos documentos que expressem sua validade, desde que em vigor, ou, quando não declarada pelo
emitente, expedidos há (90) noventa dias, no máximo, da data de julgamento.

8.7.

Em todas as hipóteses referidas no item anterior, não serão aceitos protocolos, nem documentos com prazo
de validade vencido.

8.8.

A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao item 4.1.5, que
possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos no item 8.2.1, deste edital,
terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade
em cinco dias úteis, (conforme alteração da Lei 147/14), a da sessão em que foi declarada como
vencedora do certame.

8.8.1

O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da
Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do
respectivo prazo.

8.8.2

Ocorrendo à situação prevista no item 8.8, a sessão do pregão será suspensa, podendo o pregoeiro fixar,
desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, ficando os licitantes já intimados a comparecer
ao ato público, a fim de acompanhar o julgamento da habilitação.
O benefício de que trata o item 8.8 não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte e a
cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição.

8.8.3
8.8.4

A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 8.8, implicará na inabilitação do licitante e a
retomada da Sessão Pública sem prejuízo das penalidades previstas no item 11.1, deste edital e ainda o
Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e
assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado
vencedor e convocado para contratar com a Administração.

8.9

Todos os documentos apresentados deverão ser correspondentes unicamente à matriz ou à filial da
empresa que ora se habilita para este certame licitatório. Os documentos devem ser em nome de uma
única empresa (razão social e CNPJ).

9.

DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

9.1.

Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas (conforme Decreto Municipal nº
6.644), qualquer pessoa poderá solicitar impugnação do ato convocatório do Pregão. Não serão
aceitos/reconhecidos as impugnações enviadas por fax, e-mail e/ou intempestivos.

9.1.1.

Caberá o Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

9.1.2.

Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame,
divulgada através dos meios em que se deu a divulgação do Edital.

10.

DOS RECURSOS

10.1.

Declarado(s) o(s) vencedor(es), qualquer licitante poderá manifestar, imediata e motivadamente, a intenção
de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões do
recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar as contra-razões, em igual número
de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos autos.

10.2.

A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, importará a decadência do direito de recurso, e
adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro, ao vencedor.
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10.3.

O recurso contra a decisão do Pregoeiro, bem como a impugnação, terão efeitos suspensivos conforme
decreto 6644/2013.

10.4.

O acolhimento do recurso importará a invalidação, apenas, dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.5.

A petição poderá ser feita na própria sessão de recebimento e, se oral, será reduzida a termo em Ata. Nessa
hipótese, igual procedimento será facultado aos demais licitantes, para contra-razões.

10.6.

Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Sala da Comissão
Permanente de Licitação, situado à Praça JK, S/N, Centro em Mariana – MG, nos dias úteis no horário de
08h00min as 17h00min horas.

10.7.

Não serão reconhecidos os memoriais de recursos enviados por fax e/ou intempestivos.

11.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1.

O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar
na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, deixar de entregar documentação exigida para o
certame ou apresentar documentação falsa, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal; garantido o
direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração
Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo
das multas e outras penalidades previstas no edital, no contrato e demais disposições legais.

11.1.2. Serão aplicadas multas nos casos de:
a)

Descumprimento do prazo de entrega estipulado pela contratada - multa de 1 % (um por cento) sobre o valor
da obrigação, calculada ao dia -.

b)

Desatendimento às demais obrigações assumidas pela contratada, não abrangidas pela alínea anterior multa de 5% (cinco por cento) calculada sobre o valor do objeto contratado, sem prejuízo da rescisão
contratual, a critério da Administração Municipal.

11.1.2.1.As multas previstas nas letras "a" e "b" do subitem anterior não poderão ultrapassar a 15% (quinze por
cento) do valor do contrato.
12.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas para custear a execução do contrato, objeto desta licitação, correrão por conta do crédito
orçamentário da Prefeitura Municipal de Mariana, constante das dotações orçamentárias:

e

0701 10.302.0024.2.418
449052
FICHA: 176
Valor Total Estimado R$ 109,348,33(cento e nove mil, trezentos e quarenta e oito reais e trinta
três centavos)

13.

CONTRATO

13.1.

Com a licitante vencedora, será firmado contrato, nos casos que couber, de acordo com a minuta constante
do ANEXO III e com as demais disposições contidas neste Edital, seus anexos e proposta da licitante
vencedora, observada, ainda, as disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações.

13.2.

Se a licitante vencedora, quando convocada, deixar de assinar o contrato, ou não aceitar, ou não retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da
convocação, sem que tenha solicitado a prorrogação, serão convocadas as licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, podendo a Administração optar por revogar a licitação, nos termos do Art. 64 da Lei
8.666/93.

13.3.

O prazo de vigência do contrato será de 60(SESSENTA) Dias ou até a totalização dos serviços/mercadorias
licitados, observados os termos do Art. 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

14.

RESCISÃO DO CONTRATO

14.1.

Poderá ocorrer rescisão do contrato nas hipóteses previstas no Art. 78 da Lei 8.666/93 e suas alterações,
garantindo o direito constitucional da ampla defesa e contraditório, nos termos da Lei.

15.

DO PAGAMENTO

15.1.

O pagamento do objeto desta licitação será efetuado através de crédito em conta corrente do
vencedor até 15(quinze) dias após apresentação de Nota Fiscal/Fatura em original.

licitante
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15.1.1. No texto da Nota Fiscal/Fatura deverão constar as seguintes referências:
Nome do Banco, número e nome da Agência, e número da conta corrente da contratada.
15.1.2. Considera-se data do pagamento o dia do depósito em conta com a respectiva emissão da ordem bancária;
15.1.3. Havendo erro na Nota Fiscal de Venda ou Nota Fiscal de Venda/Fatura ou outra circunstância que
desautorize a liquidação da despesa, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado até que a
adjudicatária tome as medidas saneadoras necessárias, não cabendo correção do valor pactuado;
15.1.4. Na hipótese de ocorrer atraso de pagamento e desde que não ocorra a situação prevista no subitem
15.1.3, caberá a aplicação do percentual de 1% (um por cento) ao mês, a título de juros de mora
previstos nos Arts. 1062 e 1063 do Código Civil Brasileiro.
15.2.

O pagamento somente será liberado se, no ato da apresentação do comprovante de entrega do material
e/ou da prestação efetiva do serviço, forem apresentados os atestados de regularidade referentes à
Seguridade Social – INSS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas e Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, conforme Decreto nº3.
436, de 01 de fevereiro de 2005.

16.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1.

O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, farão parte integrante do
instrumento contratual, independentemente de transcrição.

16.2.

É assegurado ao Município, no interesse da Administração, revogar ou anular, no todo ou em parte, a
presente licitação, dando ciência aos participantes, na mesma forma e meios em que ocorreu a sua
divulgação.

16.3.

Após a homologação da licitação e autorização da despesa pela Autoridade competente, os licitantes
vencedores serão comunicados, por escrito, através de autorização de serviço, no prazo de até 05 (cinco)
dias úteis.

16.4.

Para celebrar a contratação, o licitante vencedor deverá manter as mesmas condições de habilitação.

16.5.

Quando o licitante vencedor não apresentar a documentação exigida para sua habilitação no ato da
contratação, o município, através do Pregoeiro, convocará outro licitante, na ordem de classificação,
sucessivamente, observando a faculdade prevista no item 7.9 deste Edital.

16.6.

Se o licitante vencedor recusar-se a prestar o serviço ou retirar o instrumento equivalente
injustificadamente, ou por motivo não aceito pelo MUNICÍPIO, será aplicada a sanção estabelecida no artigo
11, do Decreto nº 3.555/2000.

16.7.

A recusa injustificada do licitante vencedor em realização dos serviços de acordo com o disposto no item
16.3., assim como a situação irregular indicada no item 16.5., enseja a aplicação de penalidade na forma do
item 11 deste Edital.

16.8.

Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o Município
não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado
do processo licitatório.

16.9.

Os proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação.

16.10. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo, decorrente de fato
superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
16.11. O proponente que vier a ser declarado vencedor, ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessário, até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial do contrato.
16.12. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na
data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo
horário e local anteriormente estabelecido. Desde que não haja comunicação em contrário por parte do
Pregoeiro.
16.13. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do
vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no Município.
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16.14. O desatendimento de exigências formais e não essenciais, não implicará no afastamento do licitante, desde
que sejam possíveis as aferições das suas qualificações e as exatas compreensões da sua proposta, durante
a realização da sessão pública de pregão.
16.15. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre
os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração Pública, a finalidade e a
segurança da contratação.

16.16. A licitante poderá, em caso de dúvidas de caráter técnico ou legal na interpretação deste Edital, consultar a
CPL do Município através de carta protocolada ou via fax, cujos esclarecimentos emanados passarão a
o
integrar o presente processo. Os esclarecimentos serão prestados até o 3 (terceiro) dia útil anterior à data
de realização desta licitação, inclusive.
16.17. A Homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação.
16.18. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Medida Provisória n.° 2182-18/01,
regulamentada pelo Decreto n.° 3.555/2000 e suas alterações posteriores e subsidiariamente à Lei n.°
8.666/93 e suas alterações posteriores.
16.19. O pagamento do objeto desta licitação será efetuado através de crédito em conta corrente do licitante
vencedor até 15(quinze) dias após apresentação de Nota Fiscal/Fatura em original. Os proponentes
assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o Município não será, em
nenhum caso, responsável, por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo
licitatório.
16.20. O licitante vencedor deverá responsabilizar-se pela entrega dos produtos/ e ou prestação de serviço em
conformidade com o termo de referência.
16.21. Poderão ser solicitados a quaisquer licitantes informações, amostras ou esclarecimentos complementares, a
critério do pregoeiro, em uso da faculdade prevista no § 3°, do artigo 43 da Lei 8.666/93.

17.

DO FORO

17.1.

Fica eleito o Foro da Comarca de Mariana para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.

MARIANA, 06/06/2019

MARCELLE ROBERTO SOARES
Pregoeira
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ANEXO I
PLANILHA DE ESPECIFICAÇÃO/QUANTITATIVO
ITEM
QTD UNID
ITENS

1

01

UN

ESTERILIZADOR
AUTOMÁTICO
HORIZONTAL
A
VAPOR SATURADO E ELÉTRICO , vácuo pulsante (
Bomba de vácuo 3 Cv) utilizado para
esterilização e
secagem
de
instrumentais
,
materiais
porosos
empacotados ou não, tecidos, luvas , líquidos , vidraria ,
mamadeiras, seringas , borrachas, com capacidade da
câmara interna para no mínimo 200 Litros .
Automático , elétrico , 220 V trifásico , trabalhando com
ciclo de pré-vácuo pulsante para remoção do ar , com 02
câmaras , sendo a câmara externa em aço inoxidável AISI
304 e câmara interna em aço inoxidável AISI 316, com
espessura de no mínimo de 6,5 mm , polido sanitário ,
com tubulações externa em cobre e latão , com Gerador
de Vapor próprio construído em Aço Inoxidável AISI 304
com aquecimento por 3 resistências de 03 elementos em
Aço 316 sem costura, com capacidade de 10 KW. Câmara
Interna com dreno para escoamento , devendo possuir
entrada independente para luva de validação de 1”.Sistema
de injeção de vapor na Câmara Interna permitindo atingir
a temperatura mais rápido e mantê-la uniforme em todo o
perímetro interno , Entrada de ar limpo para quebra de
vácuo , tendo o equipamento a ser montado em estrutura
com pés reguláveis para nivelamento e revestido em
chapas laterais removíveis com sistema de encaixes
em
Chapa de Aço Inoxidável 304 com pintura eletrostática
Deverá possuir 02 Portas, com Sistema de Abertura por
volante concentrico – Tipo escotilha, Acionada Através de
volante central, fabricada internamente em Aço Inox AISI
316 e externamente em Aço Inox AISI 304, equipamento
deverá possuir isolamento das câmaras por intermédio de
cobertura de lã de vidro e alumínio corrugado para evitar
dispersão e perfeita isolação. Tempos Programáveis,
Temperatura de trabalho de 100° a 134o.C, ciclo FLASH de
esterilização, ciclo Bowie-Dick .
Painel de Controle
Microprocessado através de CLP com software para 08
ciclos pré-programados em display de cristal líquido e
ciclos flexíveis para programação do usuário , com
Manômetros Analógicos de leitura de Pressão de Vácuo e
Pressão da Câmara Interna , com no mínimo 4 Pulsos de
Vácuo e 3 de Pressão . Comando por intermédio de
Válvulas solenóides elétricas , devendo possuir sistema de
segurança contra abertura quando houver pressão superior
a 0,1Kgf/cm2 , Válvula de segurança mecânica , válvula de
segurança elétrica com acionamento automático , sistema
de desligamento automático em caso de pressão excessiva
, sistema de purga eletrônica auto limpante com tempo
programável para eliminação do condensado.

MARCA

VLR
UNIT

VLR
TOTAL
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Acessórios: 02 unid. - conjunto de carro externo e 01
unid. Carro interno para acomodação de pacotes , 01
unid. – SISTEMA DE OSMOSE REVERSA, tratamento da
água, instalada internamente, 01 unid. – Impressora
Matricial incorporada ao equipamento, a qual registra
e apresenta todos os parâmetros dos ciclos utilizados (
ciclo a ciclo ) para acompanhamento dos parâmetros
aferidos e identificação do programa e materiais
esterilizado.

VLR TOTAL DA PROPOSTA R$

TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO
Aquisição de Autoclave 200 litros em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Saúde.
2. FUNDAMENTO LEGAL
O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei 10.520/02, Decretos Estaduais 5.965/10, 5.967/10,
5.972/10 e 7.477/14 aplicando-se subsidiariamente na Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.
3. MODALIDADE E TIPO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial do tipo menor preço por item.
4. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS E QUANTIDADES
ITE
M
1

QUANT
.
01

UNID
.
01

DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM
Esterilizador automático horizontal a vapor saturado e elétrico , vácuo pulsante (
Bomba de vácuo 3 Cv) utilizado para esterilização e secagem de instrumentais ,
materiais porosos empacotados ou não, tecidos, luvas , líquidos , vidraria ,
mamadeiras, seringas , borrachas, com capacidade da câmara interna para no
mínimo 200 Litros .
Automático , elétrico , 220 V trifásico , trabalhando com ciclo de pré-vácuo pulsante
para remoção do ar , com 02 câmaras , sendo a câmara externa em aço inoxidável
AISI 304 e câmara interna em aço inoxidável AISI 316, com espessura de no
mínimo de 6,5 mm , polido sanitário , com tubulações externa em cobre e latão ,
com Gerador de Vapor próprio construído em Aço Inoxidável AISI 304 com
aquecimento por 3 resistências de 03 elementos em Aço 316 sem costura, com
capacidade de 10 KW. Câmara Interna com dreno para escoamento , devendo
possuir entrada independente para luva de validação de 1”.Sistema de injeção de
vapor na Câmara Interna permitindo atingir a temperatura mais rápido e mantê-la
uniforme em todo o perímetro interno , Entrada de ar limpo para quebra de vácuo ,
tendo o equipamento a ser montado em estrutura com pés reguláveis para
nivelamento e revestido em chapas laterais removíveis com sistema de encaixes
em Chapa de Aço Inoxidável 304 com pintura eletrostática Deverá possuir 02 Portas,
com Sistema de Abertura por volante concentrico – Tipo escotilha, Acionada Através
de volante central, fabricada internamente em Aço Inox AISI 316 e externamente em
Aço Inox AISI 304, equipamento deverá possuir isolamento das câmaras por
intermédio de cobertura de lã de vidro e alumínio corrugado para evitar dispersão e
perfeita isolação. Tempos Programáveis, Temperatura de trabalho de 100° a 134o.C,
ciclo FLASH de esterilização, ciclo Bowie-Dick . Painel de Controle Microprocessado
através de CLP com software para 08 ciclos pré-programados em display de cristal
líquido e ciclos flexíveis para programação do usuário , com Manômetros Analógicos
de leitura de Pressão de Vácuo e Pressão da Câmara Interna , com no mínimo 4
Pulsos de Vácuo e 3 de Pressão . Comando por intermédio de Válvulas solenóides
elétricas , devendo possuir sistema de segurança contra abertura quando houver
pressão superior a 0,1Kgf/cm2 , Válvula de segurança mecânica , válvula de
segurança elétrica com acionamento automático , sistema de desligamento
automático em caso de pressão excessiva , sistema de purga eletrônica auto
limpante com tempo programável para eliminação do condensado.
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Acessórios: 02 unid. - conjunto de carro externo e 01 unid. Carro interno para
acomodação de pacotes , 01 unid. – SISTEMA DE OSMOSE REVERSA, tratamento da
água, instalada internamente, 01 unid. – Impressora Matricial incorporada ao
equipamento, a qual registra e apresenta todos os parâmetros dos ciclos utilizados (
ciclo a ciclo ) para acompanhamento dos parâmetros aferidos e identificação do
programa e materiais esterilizado.

5. JUSTIFICATIVA
A central de material esterilizado do Pronto Atendimento é responsável pela desinfecção e esterilização do
intrumental médico-cirurgião do Pronto Atendimento, Centro de Especialidades e ESF´S de todo município.
Atualmente o processo de esterilização é realizada por uma autoclave inadequada em capacidade e tecnicamente
não recomendada para tal finalidade . Frente essa realidade, torna-se necessário a compra de uma nova
autoclave.
6- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a)

Atestado Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, com o objeto da licitação. A comprovação se dará mediante a apresentação de
ATESTADO(S) fornecido(s) por pessoas de direito público ou privado, no qual se indique que a empresa já
forneceu, satisfatoriamente, produtos iguais ou semelhantes ao objeto desta licitação.
Obs.) O(s) atestado(s) deverá(ão) estar necessariamente em nome do licitante.

7- AMOSTRAS:
7.1.Os participantes deverão apresentar amostras físicas e ou através de catálogos (a critério do Setor Solicitante)
destes produtos EM QUE FOR DECLARADO VENCEDOR, do referido Termo de Referência;
7.1.1.O equipamento deverá possuir Registro no Ministério da Saúde e atender as Normas Técnicas de Fabricação
, ABNT, ASME , assim como apresentar Certificado de Qualidade comprovada I S O, INMETRO, C.E , IEC-NBR
601-1 , apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Publicação do Diário Oficial da União
7.1.2.As amostras serão analisadas dentro da especificação solicitada, da normatização pertinente a cada item,
caso o item não atenda a qualidade especificada, será realizada analise da amostra do 2º colocado, e assim
sucessivamente, no processo licitatório.
7.1.3.Depois de vencido o prazo de entrega das amostras não será permitido fazer ajustes ou modificações no
produto apresentado para fins de adequá-lo à especificação constante deste Termo de Referência;
7.1.4.A amostra que obtiver aprovação e for à vencedora do item permanecerá no Almoxarifado Central até que
seja efetivada a entrega dos bens pela empresa vencedora, a fim de ser com estes comparadas(caso amostras
físicas).
8- DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO
8.1. Quanto à entrega:
8.1.1. A entrega com instalação do objeto contratual será efetuada em até 30 (trinta) dias, contados a partir do
recebimento de acordo com as Ordem de Entrega no seguinte endereço: Secretaria Municipal de Saúde –
Rodovia do Contorno s/n – Barro Preto – Mariana Mg .35.420.000
8.2. Quanto ao recebimento:
8.2.1. PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com
as especificações, devendo ser feito por pessoa credenciada pela contratante;
8.2.2. DEFINITIVAMENTE, sendo expedido termo de recebimento definitivo, após verificação da qualidade e da
quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condições estabelecidas foram atendidas e, consequente
aceitação das notas fiscais pelo gestor da contratação, devendo haver rejeição no caso de desconformidade;
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8.2.3. O objeto contratual que comprovadamente apresentar desconformidade com as especificações deste
Termo serão rejeitados, parcialmente ou totalmente, conforme o caso, obrigando-se a contratada a substituí-los
no prazo máximo de 10 (dez) dias, sem
ônus para a contratante, sob pena de ser considerada em atraso quanto ao prazo da entrega.
8.3. Nas notas fiscais emitidas, deverão constar todos os lotes entregues, bem como quantidade e validade por
lote do produto, não se obrigando ao Central de Material Esterilizado - CME a enviar para pagamento as notas
fiscais que não estejam em conformidade com esta determinação.
9. DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
9.1. A GARANTIA referente ao objeto do presente termo serão as constantes nos manuais dos equipamentos
hospitalares, sendo prestadas pela contratada, sem exclusão das garantias previstas no Código de Defesa do
Consumidor;
9.2. A garantia mínima do equipamento, objeto da licitação, será de no mínimo 12 (doze) meses, a contar da
data da instalação dos equipamentos, ou, em prazo superior, enquanto durar a garantia ofertada pelo fabricante
e/ou contratada;
9.3. A contratada deverá garantir o equipamento contra defeitos de fabricação, dentro do prazo oferecido pelo
fabricante, responsabilizando-se pela sua substituição, tudo sem qualquer ônus para a contratante;
9.4. Durante o prazo de vigência da garantia, a manutenção corretiva a assistência técnica do equipamento,
incluindo a substituição de peças, será prestada pela contratada, sem ônus para a contratante;
9.5. A ASSISTÊNCIA TÉCNICA será prestada na Central de Material Esterilizado – CME,. por técnico credenciado
pelo CREA (Conselho Regional De Engenharia E Arquitetura), e Certificado pelo fabricante; 8.5.1. A empresa
deverá comprovar o treinamento técnico do funcionário responsável pela realização do serviço, mediante
apresentação de certificado;
9.6. A assistência técnica local, durante o período de garantia, deverá ser prestada, no intervalo máximo de 24
(vinte e quatro) horas, a partir da solicitação efetuada formalmente pelo setor competente;
9.7. A Assistência Técnica será com cobertura de todos os itens descritos em proposta, incluindo instalação,
desinstalação de peças, mão de obra e deslocamentos de técnicos ou remoção de equipamento.

10. FORMA DE PAGAMENTO:
10.1. O pagamento será efetuado até 15 (quinze) dias após a entrega dos materiais, com nota fiscal
devidamente atestada por servidor responsável designado pela contratante;

11. DO CONTRATO:
11.1. O Contrato terá vigência contados da data da assinatura e termino adstrita aos respectivos créditos
orçamentários, observadas as condições fixadas no Edital e as determinações contidas na legislação pertinente,
conforme o disposto no Art. 57, caput, da Lei nº. 8.666/93.
12. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
12.1. As despesas decorrentes da aquisição estarão prevista 07.01.2418.173.339030.000000001102.
13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
13.1. Executar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento .
13.2. Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
13.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressões limitados ao
estabelecido no § 1º, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual;
13.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes da sua
culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser arguido para efeito de exclusão ou redução de
sua responsabilidade o fato de a contratante proceder à fiscalização ou acompanhar a execução contratual;
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13.5. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a execução do
contrato, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras
providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específicas de
acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução contratual;
13.6. Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratante,
salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo de 24
(vinte e quatro) horas.
13.7. Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito ou em
desconformidade com as especificações deste termo, no prazo de 10 (dez) dias, contados da sua notificação;
13.8. Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo período
oferecido em sua proposta comercial, observando o prazo mínimo exigido pela Administração;
13.9. Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto contratual, cuja
conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da contratante;
13.10. Acatar a fiscalização, a orientação e o gerenciamento dos trabalhos por parte do Gestor do Contrato ou
pessoa designada por este, bem como comunicar imediatamente, por intermédio do Gestor do Contrato, toda e
qualquer irregularidade ou dificuldade que impossibilite a execução deste contrato;
13.11. Fornecer todos os itens cotados em estrita conformidade com as especificações exigidas neste termo de
referência;
13.12. Entregar os materiais em suas embalagens originais, não podendo em hipótese alguma materiais diversos
acondicionados em uma mesma embalagem/caixa;
13.13. O Equipamento deve ser novo, sem uso e ainda não remanufaturado;
13.14. Substituir o material não aceito pela contratante, ou ainda, que durante o prazo de garantia, venham a
apresentar defeitos de fabricação ou se mostrar impróprio para uso, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a partir
da ciência da rejeição.

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
14.1. Solicitar a execução do objeto à contratada através da emissão de Ordem de Fornecimento;
14.2. Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações
decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal no 8.666/1993 e suas alterações
14.3 Fiscalizar a execução do objeto contratual, através de sua unidade competente, podendo, em decorrência,
solicitar providências da contratada, que atenderá ou justificará de imediato;
14.4. Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto contratual;
14.5. Efetuar os pagamentos devidos à contratada nas condições estabelecidas neste Termo; 16.6. Aplicar as
penalidades previstas em lei e neste instrumento.
15. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1. O Licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de
registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação falsa, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal,
15.1.1 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada (se houver), além da perda desta,
responderá à contratada pela sua diferença, devidamente atualizada monetariamente e com aplicação de juros,
fixados segundo os índices e taxas utilizados na cobrança dos créditos não tributários da Fazenda Pública
estadual, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrados
judicialmente.
15.2. O atraso na entrega dos produtos para efeito de cálculo da multa será contado em dias corridos, a partir do
dia seguinte ao do ilícito administrativo, se dia de expediente normal na repartição interessada, ou no primeiro
dia útil seguinte.
15.3 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade.
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15.4. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, a contar da data do recebimento
da comunicação enviada pelo órgão.
15.5. O valor da multa aplicada após regular processo administrativo, poderá ser descontado da Nota Fiscal ou
crédito existente no órgão indicado no subitem 1.1, acrescido de juros moratório de 1% (um por cento) ao mês.
15.6 As penalidades serão obrigatoriamente registradas em sistema mantido na Secretaria Adjunta de Compra e
Licitações, e no caso de suspensão de licitar a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo
das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.
15.7. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente,
sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
15.8. As penalidades só não serão aplicadas, se ocorrer fato superveniente justificável e aceito, submetido à
aprovação da autoridade competente – pelo Pregoeiro e submetido à autoridade do órgão promotor da licitação
durante a realização do certame .
15.9. Para as condutas ensejadoras de prejuízo à Administração não descrita nos itens anteriores, poderão ser
aplicadas outras penalidades previstas em legislação específica, subsidiariamente.

ANEXO II
PREGÃO No PRG 041/2019
MODELO DE CARTA PROPOSTA
............................................................................
Local e data
À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
REF.: PREGÃO No PRG 041/2019
JULGAMENTO: 24/06/2019 - 08:45hs
Prezados Senhores:
Declaramos aceitos os termos do edital PREGÃO No PRG 041/2019, e Apresentam-lhes nossa proposta para O
FORNECIMENTO DE AUTOCLAVE EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
conforme relação quantitativa especificada no ANEXO I do Edital.
Declaramos ainda, que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se
limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais,
trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital

PREÇO:
RELACIONAR OS ITENS DO ANEXO I, NA ORDEM EM QUE SE APRESENTAM, INFORMANDO A
DESCRIÇÃO / MARCA, UNIDADE, QUANTIDADE, PREÇO UNITÁRIO E PREÇO TOTAL DE CADA ITEM,
BEM COMO DEMAIS EXIGÊNCIAS DESTE EDITAL.
-

O valor global da proposta é de R$...............................................................................

-

O prazo de validade da proposta é de .......... (.................) dias, contados a partir da data de julgamento da
licitação.

Responsável Legal

: .........................................................................................................

Atenciosamente,
......................................................................
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Assinatura do Responsável Legal
CPF :
EMPRESA
ENDEREÇO
CNPJ

: ............................................................................................................
: ............................................................................................................
: ....................................................................INSC. EST.......................
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ANEXO III
MINUTA DE CONTRATO
O MUNICÍPIO DE MARIANA, representado neste ato por Duarte Eustáquio Gonçalves Júnior, Prefeito Municipal,
CNPJ no 18.295.303/0001-44, Inscrição Estadual Isento e a Empresa......, com sede à ........, CNPJ no ......, neste ato
representada pelo Senhor ......, portador da Carteira de Identidade no..., CPF no ......, doravante denominadas
respectivamente CONTRATANTE e CONTRATADA, firmam o presente Contrato de Fornecimento, regido pela Lei
o
o
Federal n 8.666, de 21.06.93 e Lei Federal n 9.648, de 27.05.98, de conformidade com a proposta da Licitação
Pregão Presencial nº 041/2019, homologada em ......, mediante as cláusulas e condições seguintes:
1. DO OBJETO
O objeto é a AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE
2. OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA
São obrigações da empresa FORNECEDORA:
2.1. Executar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento .
2.2. Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
2.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressões limitados ao
estabelecido no § 1º, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual;
2.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes da sua culpa ou
dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser arguido para efeito de exclusão ou redução de sua
responsabilidade o fato de a contratante proceder à fiscalização ou acompanhar a execução contratual;
2.5. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a execução do
contrato, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras
providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específicas de acidentes
do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução contratual;
2.6. Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratante,
salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo de 24
(vinte e quatro) horas.
2.7. Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito ou em
desconformidade com as especificações deste termo, no prazo de 10 (dez) dias, contados da sua notificação; 2.8.
Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo período oferecido em sua
proposta comercial, observando o prazo mínimo exigido pela Administração;
2.9. Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto contratual, cuja conduta
seja considerada indesejável pela fiscalização da contratante;
2.10. Acatar a fiscalização, a orientação e o gerenciamento dos trabalhos por parte do Gestor do Contrato ou pessoa
designada por este, bem como comunicar imediatamente, por intermédio do Gestor do Contrato, toda e qualquer
irregularidade ou dificuldade que impossibilite a execução deste contrato;
2.11. Fornecer todos os itens cotados em estrita conformidade com as especificações exigidas neste termo de
referência;
2.12. Entregar os materiais em suas embalagens originais, não podendo em hipótese alguma materiais diversos
acondicionados em uma mesma embalagem/caixa;
2.13. O Equipamento deve ser novo, sem uso e ainda não remanufaturado;
2.14. Substituir o material não aceito pela contratante, ou ainda, que durante o prazo de garantia, venham a
apresentar defeitos de fabricação ou se mostrar impróprio para uso, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a partir da
ciência da rejeição.
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3. OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
São obrigações da Prefeitura Municipal de Mariana:
3.1. Solicitar a execução do objeto à contratada através da emissão de Ordem de Fornecimento;
3.2. Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do
objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal no 8.666/1993 e suas alterações
3.3 Fiscalizar a execução do objeto contratual, através de sua unidade competente, podendo, em decorrência,
solicitar providências da contratada, que atenderá ou justificará de imediato;
3.4. Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto contratual;
3.5. Efetuar os pagamentos devidos à contratada nas condições estabelecidas neste Termo; 16.6. Aplicar as
penalidades previstas em lei e neste instrumento.

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O crédito necessário ao atendimento das despesas da presente licitação correrá à conta das seguintes dotações
orçamentárias:
5. VIGÊNCIA
O presente Contrato vigorará por ........... (.........................................) dias.
6. ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES
6.1. A FORNECEDORA fica obrigada a aceitar os acréscimos que se fizerem necessária, em até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor total (por item) inicialmente contratado.
7. DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS
Durante a vigência deste contrato não será admitido o reajustamento dos preços propostos.
8. DO PREÇO
O presente contrato terá os preços discriminados na proposta da Contratada, nos quais estão incluídos todos os
tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais.
9.DO VALOR E DA EXPECTATIVA DE FORNECIMENTO
O valor total estimado deste Contrato é de R$....................., sendo efetuado pagamento de acordo com o
fornecimento, conforme cláusula oitava deste contrato, reservando o direito de a administração utilizar ou não a
totalidade da verba prevista:

10. DO PAGAMENTO
O pagamento do objeto deste contrato será efetuado até o 15° dia do mês subseqüente do fornecimento dos
produtos/serviços mediante a apresentação da competente nota fiscal, que deverá estar acompanhada da
Solicitação do pedido pela Unidade Solicitante, ambos atestados pela fiscalização da Secretaria Municipal de
.................., coordenadora dos serviços.
10.1.Parágrafo Primeiro: A Nota Fiscal correspondente deverá constar o número do procedimento licitatório e
Registro de Preços que lhe deu origem, e ser entregue pela licitante vencedora, diretamente a Secretaria Municipal
de ...................., que somente atestará a entrega do produto/serviços e liberará a referida Nota Fiscal para
pagamento, quando cumpridas, pela licitante vencedora, todas as condições pactuadas.
10.2.Parágrafo Segundo - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa,
aquela será devolvida à licitante vencedora, pelo representante do Município de Mariana e o pagamento ficará
pendente até que a empresa providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciarse-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para
Prefeitura Municipal de Mariana.
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11. DA RESCISÃO DE CONTRATO
Poderá ocorrer rescisão do contrato nas hipóteses previstas no Art. 78 da Lei 8.666/93 e suas alterações, garantindo
o direito constitucional da ampla defesa e contraditório, nos termos da Lei.
12. RECEBIMENTO
12.1 - A empresa contratada deverá fornecer produtos novos de primeira linha, obedecendo à recomendação da
ABNT e INMETRO.
12.2 – A Contratada deverá substituir os produtos que apresentarem defeito de fabricação em no máximo 24 (vinte e
quarto horas).

13. SANÇÕES
13.1. O licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar Contrato, deixar de
entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do
certame, não mantiver a proposta, atrasar injustificadamente o início do fornecimento, descumprir total ou
parcialmente as obrigações previstas, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude
fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos
causados à Administração Pública, e eventuais responsabilidades civis e
criminais:
a) Advertência;
b) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação;
c) Suspensão de contratar com o Município por 05 (cinco) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto pendurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação.
14. FORO
Para dirimir qualquer dúvida resultante da execução do presente Contrato, será competente o foro da cidade de
Mariana/MG, eleito pelas partes com exclusão de qualquer outro.
E, por estarem, assim, justos e acordados, firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma,
para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Mariana, ......... de ................................de 2019.

______________________________
Duarte Eustáquio Gonçalves Júnior
Prefeito Municipal de Mariana

______________________________
Empresa: .............................
Representante Legal:.......................
CPF nº ..............................
RG nº ...............................
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ANEXO IV
PREGÃO No 041/2019

MODELOS DE DECLARAÇÕES

1 - Declaramos que nos responsabilizamos, para o PRG 041/2019, sob as penas cabíveis, de comunicar à Prefeitura
Municipal de Mariana a superveniência de fato impeditivo de habilitação, conforme o previsto no art. 32, parágrafo
2o, da Lei Federal no 8.666, de 21.06.93;
2 - Declaramos haver tomado conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das
obrigações objeto da licitação PRG 041/2019.
3 - Declaramos, para fins do disposto no inciso V do artigo 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 18(dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16(dezesseis) anos.
(

) Emprega menor, a partir de 14(quatorze) anos na condição de aprendiz.

............................. ,........... de ................... de ................

................................................................................
Assinatura do Representante Legal da Licitante
Carimbo de CNPJ da Licitante

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ANEXO V

PREGÃO PRESENCIAL N° 041/2019

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO OU PEQUENA EMPRESA

A empresa (Razão Social da Licitante),
CNPJ (número), sediada na Rua _________ nº ______, (Bairro/Cidade), por intermédio de seu representante legal,
DECLARA expressamente, sob as penalidades cabíveis, que:
a) Encontra-se enquadrada como Empresa de Micro e Pequeno Porte, em atendimento a Lei
Complementar 123/2006;
b) Não se encontra enquadradas em nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do Artigo 3º LC
123/06;
c) Tem conhecimento dos Artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006, estando ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação, em cumprimento ao art. 32, §2º,
da Lei nº 8.666/93.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Localidade e data: ____________

_____________________
Assinatura
Identificação do Representante Legal da Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ANEXO VI

PREGÃO PRG 041/2019

A empresa __________________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
_____________________________________, com sede à Rua __________________________________, nº______
Bairro:_______________________ Cidade _______________________, REPRESENTADA NESTE ATO POR
________________________________________________________________________________,
ID________________________________,CPF_________________________________,
NACIONALIDADE______________________, ESTADO CIVIL ______________ declara, sob as penas da Lei, que
observa e cumpre as determinações impostas pelo art. 429 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) no que diz
respeito à cota mínima de menores aprendizes em relação aos trabalhadores existentes em seu estabelecimento,
cujas funções demandem formação profissional.
Por ser expressão da verdade, firma-se a presente declaração.

__________________, ____ de __________ de 2019.

______________________________________________________
Assinatura do representante da empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ANEXO VII

PREGÃO PRG 041/2019

A Empresa .........................................., inscrita no CNPJ sob o nº. .............................................., estabelecida na
Rua ......................................, nº........, Bairro.................................., na Cidade de ..............................- ........ CEP –
.........................., em cumprimento ao Edital PRG 041/2019, declara, sob as penas da Lei, que não possui em seu
quadro de pessoal, qualquer servidor efetivo, comissionado ou contratado no Órgão Contratante, garantindo desta
forma o zelo pelas vedações expressas no artigo 9º, inciso III da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993.

Por ser verdade;
Afirmo a presente declaração

Mariana, ..... de ....................................... de 2019

___________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ: ................................

