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INICIO DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 08/09/2021 ÀS 12H00  

CADASTRO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 22/09/2021 ÀS 09H00 

ABERTURA DE PROPOSTAS INICIAIS E INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA: 22/09/2021 ÀS 09H01. 

E será conduzido pelo Pregoeiro Leonardo Guedes Souza Correia, com auxílio da equipe de apoio.  

Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF) 

LOCAL: www.licitanet.com.br 

EDITAL DE LICITAÇÃO          PREGÃO ELETRÔNICO Nº:    74/2021 

 

(LICITAÇÃO DIFERENCIADA EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS – ME, 

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – 

MEI) 

 

A Prefeitura Municipal de Conceição das Alagoas/MG, órgão central do Poder Executivo 

Municipal, através do Departamento de Licitação, torna público, para conhecimento dos 

interessados, que realizará o procedimento licitatório nº 123/2021, Pregão Eletrônico nº 

74/2021, do tipo "MENOR PREÇO POR ITEM” que se regerá pelas disposições da lei federal nº 

10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto Municipal nº 109/2020, com aplicação subsidiária da 

Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, conforme ainda pelo estabelecido no 

presente edital e seus anexos: 

 

1 – DO CADASTRO DAS PROPOSTAS E DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA  

 

1.1- O cadastro da proposta e abertura da sessão pública do pregão será de acordo com o local, data 

e horários seguintes: 

 

 

 O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante 

condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases através do Sistema de 

Pregão Eletrônico (licitações) da LICITANET – LICITAÇÕES ELETRÔNICAS. 

 Os trabalhos serão conduzidos por servidor do Município de Conceição das Alagoas, 

denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para 

a página eletrônica da LICITANET - LICITAÇÕES ELETRÔNICAS (www.licitanet.com.br).  

 O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos no presente edital para o 

credenciamento junto ao provedor do sistema para participação da licitação, bem como 

cadastramento e a abertura da proposta, atentando também para a data e horário para início da 

disputa. 

 

2 – DO OBJETO 

 

http://www.licitanet.com.br/
http://www.licitanet.com.br/
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2.1- A presente licitação tem por objeto AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E 

EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA 

DE MINAS, ATRAVÉS DE RECURSOS DA PORTARIA N°: 1.214 DE 13 DE JUNHO DE 

2012, PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA 

FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS), CONFORME ENTREGA IMEDIATA. 

3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÕES 

 

3.1. Poderão participar da presente licitação qualquer empresa do ramo objeto deste certame, que 

satisfaça as exigências constantes deste Edital e seus anexos, inclusive quanto à documentação. 

 

3.2. DA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

3.2.1- Nos termos do Inciso I do Artigo 48 da Lei Complementar n.º 123/2006 a presente 

licitação é destinada à exclusiva participação de Micro e Pequenas Empresas. 

3.2.1.1- Consideram-se Micro e Pequenas Empresas aptas à participação no presente 

certamente aquelas que preenchem os requisitos do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123/2006 e 

que não se enquadrem em nenhum das situações descritas no Parágrafo Quarto do referido artigo 

3º. 

3.2.1.2- Para fins de comprovação da condição de Micro ou Pequena Empresa, assim 

definidas aquelas que se enquadram na classificação descrita no Artigo 3º da Lei Complementar 

123/2006, as licitantes deverão apresentar Certidão Simplificada da Junta Comercial, emitida a 

menos de 90 (noventa) dias da data de abertura das propostas deste edital, bem como Declaração 

de Condição de ME, EPP ou equiparada (Anexo VIII).  

 

3.3. O licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento para participar do pregão, 

diretamente no site da LICITANET - LICITAÇÕES ELETRÔNICAS, até o horário fixado no 

edital para inscrição e cadastramento. 

 

3.4. A participação nesta licitação importa à proponente na irrestrita aceitação das condições 

estabelecidas no presente Edital, bem como, a observância dos regulamentos, normas 

administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos. A não observância destas 

condições ensejará no sumário impedimento da proponente, no referido certame.  

 

3.5. Não cabe as(aos) licitantes, após sua abertura, alegação de desconhecimento de seus itens ou 

reclamação quanto ao seu conteúdo. Antes de elaborar suas propostas, as(os) licitantes deverão ler 

atentamente este Edital e seus Anexos, devendo estar em conformidade com as especificações do 

Termo de Referência – Anexo I.  

 

3.6. Como requisito para participação neste Pregão Eletrônico o(a) licitante deverá manifestar, em 

campo próprio do Sistema Eletrônico, de agora em diante denominado apenas Sistema, que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta de preços está em conformidade com as 

exigências do instrumento convocatório, bem como a descrição técnica constante do Termo de 

Referência – Anexo II. 

3.6.1. O(A) licitante deverá encaminhar por meio do Sistema, junto com os documentos de 

habilitação, a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, podendo ser 

utilizado o modelo do Anexo I deste Edital 
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3.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o 

licitante às sanções previstas no edital e Leis Federais nº 10.520/02 e 8.666/93. 

 

3.8. Poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO: 

3.8.1. Somente poderão participar deste Pregão Eletrônico, via internet, toda e qualquer Pessoa 

Jurídica cujo objetivo social seja pertinente ao objeto do certame, que atendam a todas as 

exigências deste Edital e da legislação a ele correlata, inclusive quanto à documentação, e que 

estejam devidamente credenciadas, através do site https://licitanet.com.br/  

 

3.8.2. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação de proposta implica 

submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita 

observância das normas contidas na legislação mencionada em seu preâmbulo.  

 

3.8.3. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de 

responsabilidade exclusiva do(a) licitante, não sendo a Prefeitura de Conceição das Alagoas, em 

nenhum caso, responsável pelos mesmos. O(A) licitante também é o único responsável pelas 

transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema, ou pela sua eventual desconexão.  

 

3.8.4. Os(As) licitantes interessados(as) deverão proceder ao credenciamento antes da data marcada 

para início da sessão pública via internet.  

 

3.8.5. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 

intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico, no site https://licitanet.com.br/ 

 

3.8.6. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica na responsabilidade legal única e 

exclusiva do(a) licitante, ou de seu(ua) representante legal e na presunção de sua capacidade técnica 

para realização das transações inerentes a este Pregão Eletrônico.  

 

3.8.7. O uso da senha de acesso pelo(a) licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu(ua) representante, não cabendo ao provedor do 

Sistema, ou a Prefeitura de Conceição das Alagoas, promotora da licitação, responsabilidade por 

eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que, por terceiros.  

 

3.8.8. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas ao provedor do Sistema para 

imediato bloqueio de acesso.  

 

3.8.9. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará 

o(a) licitante às sanções previstas no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002 e no art. 49 do Decreto 

Federal nº 10.024/2019. 

 

3.9. Não poderão participar deste Pregão Eletrônico: 

3.9.1. As empresas que estejam reunidas em consórcio e sejam controladas, coligadas ou 

subsidiárias entre si, qualquer que seja a sua forma de constituição, assim entendidas aquelas que 

tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, 
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tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse 

econômico em comum1;  

3.9.2. Empresas com falência, concordata ou insolvência, judicialmente decretadas, ou em processo 

de recuperação judicial ou extrajudicial, em dissolução ou em liquidação, estrangeiras que não 

funcionem no país, salvo as amparadas por Certidão emitida pela instância judicial competente que 

indique expressamente sua aptidão econômica e financeira para participar do procedimento 

licitatório nos termos da lei de regência (Ac. 8.271/2011-2ª Câmara. TCU. DOU nº 191, terça-feira, 

4 de outubro de 2011. Pag. 157). 

3.9.3. Empresário/empresa que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 

Administração Pública; 

3.9.4. Empresário/empresa com o direito suspenso de participar de licitação e impedida de contratar 

com a Administração Pública Municipal; 

3.9.5. Empresário/empresa cujos diretores, gerentes, sócios e responsáveis técnicos sejam 

servidores ou dirigentes da Prefeitura de Conceição das Alagoas, membro efetivo ou substituto da 

Comissão Permanente de Licitação, bem como Pregoeiro ou Membro da Equipe de Apoio. 

 

3.10. A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do(a) licitante, que 

pelo descumprimento, se sujeita às penalidades previstas neste Edital.  

 

3.11. A participação na sessão pública da internet dar-se-á pela utilização da senha privativa do(a) 

licitante. 

 

3.12.  Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os 

documentos referentes à proposta de preço e à habilitação (e seus anexos), deverão ser apresentados 

no idioma oficial do Brasil, com valores cotados em moeda nacional do país.  

 

3.13. Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame, quando apresentados 

em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o 

idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado neste país.  

 

3.14. Os(As) licitantes devem estar cientes das condições para participação no certame e assumir a 

responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados.  

 

3.15. A(O) CONTRATADA(O) deverá manter, durante toda a vigência do contrato, as mesmas 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  

 

                                                           

1 Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e 

oportunidade no caso concreto; Considerando que o objeto licitado não possui nenhuma complexidade ou 

são de grandes dimensões; Considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, 

profissional e operacional, suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste Edital; 

Considerando as características do mercado, as empresas podem sozinhas participar da licitação e 

posteriormente fornecer o objeto licitado; Considerando que a admissão do consórcio na licitação poderá 

ocasionar dificuldades de gestão do contrato; Considerado que ao contrário, permitir o consorciamento traria 

potencial risco de restrição à competição. Ademais, os Acórdãos nº 1.305/2013 - TCU - Plenário, nº 

1.636/2007 - TCU - Plenário e nº 566/2006 - TCU - Plenário, são no sentido de que a permissão de empresas 

participarem da licitação pública reunidas em consórcio recai na discricionariedade da Administração. Enfim, 
não será admitida a participação de consórcios. 
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3.16. Os(As) licitantes interessados(as) em usufruir dos benefícios estabelecidos pela Lei 

Complementar nº 123/2006 deverão atender às regras de identificação, atos e manifestação de 

interesse, bem como aos demais avisos emitidos pelo(a) Pregoeiro(a) ou pelo Sistema, nos 

momentos e tempos adequados. 

 

4 – DO PROCEDIMENTO 

 

4.1- O pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante 

condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases, com apoio técnico e 

operacional da Secretaria Municipal de Administração Finanças e Gestão de Pessoal. 

 

4.2- O certame será realizado através da utilização da LICITANET - LICITAÇÕES 

ELETRÔNICAS, conforme contrato de cooperação técnica celebrado entre a LICITANET e a 

Prefeitura Municipal de Conceição das Alagoas/MG, entidade responsável pelo provimento de 

solução eletrônica para os órgãos integrantes da Administração Pública do Município de Conceição 

das Alagoas. 

 

4.3- Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro do Município de Conceição das Alagoas, com o 

suporte de sua Equipe de Apoio, os quais, juntamente com a autoridade competente do órgão 

promotor da licitação, formam o conjunto de operadores do sistema do Pregão Eletrônico. 

 

5 – DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

 

5.1- O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em 

especial, as seguintes atribuições: 

a) Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 

b) Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 

c) Abrir as propostas de preços e analisar a aceitabilidade das propostas; 

d) Desclassificar propostas indicando os motivos; 

e) Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço; 

f) Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 

g) Declarar o vencedor; 

h) Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 

i) Elaborar a ata de sessão de abertura da licitação com o auxílio eletrônico; 

j) Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação; 

k) Abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de 

penalidades previstas na legislação. 

 

6 – DO CREDENCIAMENTO E PARTICIPAÇÃO NO SISTEMA DE LICITAÇÕES DA 

LICITANET 

 

6.1- Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave e senha de acesso poderão ser 

iniciados diretamente no site de licitações no endereço eletrônico www.licitanet.com.br, acesso 

“aderir – fornecedores”. 

 

6.2- As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrônico poderão ser 

dirimidas através da central de atendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, Chat ou e-mail, 

disponíveis no endereço eletrônico www.licitanet.com.br. 
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6.3- Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no sistema LICITANET poderá ser 

esclarecida através dos canais de atendimento da LICITANET - LICITAÇÕES ELETRÔNICAS, 

de segunda a sexta-feira, das 8:30 às 18 horas (horário de Brasília) através dos canais informados 

no site www.licitanet.com.br. 

 

6.4- A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do 

representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, por meio do 

sistema eletrônico no sítio www.licitanet.com.br., opção “Login”. 

 

6.5- As propostas de preço deverão ser encaminhadas eletronicamente até data e horário definidos, 

conforme informado no início deste edital. 

 

6.6- Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 

do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância 

de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

 

6.7- Caso haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o 

Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

 

6.8- Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será 

suspensa e terá reinício somente após reagendamento/comunicação expressa aos participantes via 

“chat” do sistema eletrônico, onde será designado dia e hora para a continuidade da sessão. 

 

6.9- Caso exista a necessidade de ser suspenso o pregão, tendo em vista a quantidade de lotes, o 

pregoeiro designará novo dia e horário para a continuidade do certame. 

 

6.10- O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas e a 

adjudicação do objeto deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal 

“www.licitanet.com.br”, que veiculará avisos, convocações, desclassificações de licitantes, 

justificativas e outras decisões referentes ao procedimento. 

 

7 – DA PROPOSTA DO SISTEMA ELETRONICO  

 

7.1- O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico, Anexo I, pressupõe o pleno 

conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante será 

responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, 

assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

 

7.2- A proposta de preço deverá ser enviada mediante digitação no sistema eletrônico, devendo, 

obrigatoriamente, ser também encaminhada a ficha técnica descritiva do objeto, conforme o modelo 

do Anexo 01, por meio de transferência eletrônica de arquivo (upload) ao sistema. 

 

7.3- O Licitante deverá, em campo próprio da ficha técnica descritiva do objeto, Anexo I, informar 

a marca e a descrição completa do produto ofertado; a não inserção das especificações, implicará na 

desclassificação da empresa, face à ausência de informação suficiente para análise e classificação 

da proposta; 
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7.4- A validade da proposta constante em campo próprio da ficha técnica descritiva do objeto 

(Anexo I) será de 60 (sessenta) dias. 

 

7.5- A inclusão de qualquer documento, diferente do modelo estabelecido neste Edital, acarretará à 

desclassificação do licitante. 

 

7.6- Por força da legislação vigente, é vedada a identificação do licitante, sob pena de 

desclassificação. 

 

8 – DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES  

 

8.1. A partir do horário previsto no Edital e no sistema para cadastramento e encaminhamento 

da proposta inicial de preço, terá início a sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das 

propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas; 

 

8.2. Constatada a existência de proposta incompatível com o objeto licitado ou manifestadamente 

inexequível, o(a) Pregoeiro(a) obrigatoriamente justificará, por meio do Sistema, e então 

desclassificará.  

8.2.1. O(A) licitante/proponente que encaminhar o valor inicial de sua proposta manifestadamente 

inexequível, caso o(a) mesmo não honre a oferta encaminhada, terá sua proposta rejeitada na fase 

de aceitabilidade.  

 

8.3. Os(as) licitantes deverão manter a impessoalidade, não se identificando, sob pena de serem 

desclassificadas do certame pelo(a) Pregoeiro(a).  

 

8.4. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao 

sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente 

informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

8.4.1. Os(as) licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.  

8.4.2. O(a) licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto 

superior ao último por ele ofertado e registrado pelo Sistema,  observado, o intervalo mínimo de 

diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances 

intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta. 

8.4.3. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto 

em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta 

deverá respeitar o mínimo indicado na plataforma. 

 8.4.4. O intervalo entre os lances enviados pelo(a) mesmo(a) licitante não poderá ser inferior a 20 

(vinte) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 03 (três) segundos, sob pena de 

serem automaticamente descartados pelo Sistema os respectivos lances.  

 

8.5. Será adotado para o envio de lances neste Pregão Eletrônico o modo de disputa “ABERTO”, 

em que os(as) licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.  

8.5.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo Sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) 

minutos do período de duração da sessão pública.  
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8.5.2.A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 (dois) 

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 

prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.  

8.5.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 

encerrar-se-á automaticamente.  

8.5.4. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo Sistema, poderá 

o(a) Pregoeiro(a), assessorado(a) pela Equipe de Apoio, justificadamente, admitir o reinício da 

sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.  

8.5.5. Serão aceitos somente lances em moeda corrente nacional (R$), com valores unitários e totais 

com no máximo 02 (duas) casas decimais, considerando as quantidades constantes no Termo de 

Referência – Anexo II. Caso seja encerrada a fase de lances e a licitante divergir com o exigido, 

o(a) Pregoeiro(a), poderá convocar no Chat Mensagem para atualização do referido lance, e/ou 

realizar a atualização dos valores arredondando-os para menos automaticamente caso o(a) licitante 

permaneça inerte. 

 

8.6. Não serão aceitos 02 (dois) ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar.  

8.6.1. Durante o transcurso da sessão pública, os(as) licitantes serão informados(as),  em tempo 

real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos(as) demais licitantes, 

vedada a identificação do detentor do lance. 

 

8.7. Sendo efetuado lance manifestamente inexequível, o(a) Pregoeiro(a) poderá alertar o(a) 

licitante/proponente sobre o valor cotado para o respectivo item, através do Sistema, o excluirá, 

podendo o mesmo ser confirmado ou reformulado pelo(a) proponente.  

 

8.8. A exclusão de lance é possível somente durante a fase de lances, conforme possibilita o 

Sistema Eletrônico, ou seja, antes do encerramento do item. 

 

8.9. No caso de desconexão com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva deste Pregão 

Eletrônico, o Sistema Eletrônico poderá permanecer acessível aos(as) licitantes para a recepção dos 

lances.  

8.10. O(A) Pregoeiro(a), quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem 

prejuízo dos atos realizados.  

 

8.11. Quando a desconexão do Sistema Eletrônico para o(a) Pregoeiro(a) persistir por tempo 

superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 

(vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo(a) Pregoeiro(a) aos participantes, no Sítio 

Eletrônico utilizado para divulgação no site https://licitanet.com.br/  

 

8.12. Incumbirá ao(a) licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão 

pública deste Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios 

diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão.  

 

8.13. A desistência em apresentar lance implicará exclusão do(a) licitante da etapa de lances e na 

manutenção do último preço por ele(a) apresentado, para efeito de ordenação das propostas de 

preços. 

 

8.14. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno 

porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática. O Sistema 
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identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, 

procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, 

assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 

123, de 2006.  

 

8.15. Entende-se como empate àquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a 

proposta melhor classificada, depois de encerrada a etapa de lances.  

 

8.16. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última 

oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 

(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.  

 

8.17. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 

manifeste no prazo estabelecido, serão convocados(as) os(as) demais licitantes microempresa e 

empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem 

de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.  

 

8.18. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado 

sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  

 

8.19. Na hipótese de não-contratação nos termos previstos neste item, convocação será em favor da 

proposta originalmente vencedora do certame.  

 

8.20. O disposto no item 8.14 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;  

 

8.21. Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência, 

sucessivamente, aos bens e serviços:  

a) produzidos no País;  

b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;  

c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País (art. 3º, § 2º, incisos II, III e IV da Lei nº 8666/93).  

d) por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa 

com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 

previstas na legislação.  

 

8.22. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo Sistema Eletrônico dentre as 

propostas empatadas.  

 

8.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o(a) Pregoeiro(a) deverá encaminhar, 

pelo Sistema, contraproposta ao(a) licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja 

obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.  

 

8.24. O(A) Pregoeiro(a) solicitará ao(a) licitante melhor classificado(a) que, no prazo de 02 (duas) 

horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 

acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares à proposta e a habilitação, quando 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 
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9 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 2 

 

9.1 - A documentação relativa à habilitação consiste em: 

 

9.1.1 - Habilitação jurídica: 

9.1.1.1- Registro comercial, no caso de Empresa Individual; 

9.1.1.2- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor ou aditivo consolidado em 

vigor, devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade 

por ações, acompanhado da data da assembleia que elegeu seus atuais administradores; 

9.1.1.3- Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou 

da consolidação respectiva acompanhada do contrato social; 

9.1.1.4- Em se tratando de sociedades civis, inscrição do ato constitutivo, acompanhado de 

prova da diretoria em exercício; 

9.1.1.5- 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. 

9.1.1.6- Alvará expedido pelo Município da Sede da empresa Licitante, autorizando o 

funcionamento da Empresa. 

 

 9.1.2 - Regularidade Fiscal: 

           9.1.2.1- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) atualizado, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente e compatível com o objeto desta licitação; 

9.1.2.2- Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houve, 

relativo ao domicilio ou sede de licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto do Certame. 

9.1.2.3- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante 

apresentação de Certidão de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

9.1.2.4- Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 

licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado; 

9.1.2.5- Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Município; 

9.1.2.6- Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 

mediante apresentação de certidão emitida pela Caixa Econômica Federal; 

9.1.2.7- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa, nos 

termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto- Lei nº 5.452, 

de 1º de maio de 1943; 

 

 9.1.3 - Qualificação Econômica Financeira 

9.1.3.1- Certidão negativa de decretação de falência e concordata expedida pelo distribuidor 

da sede do licitante, em plena validade, com emissão não superior a 90 (noventa) dias; 

9.1.3.2 - Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras referentes ao último exercício 

social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente assinados pelo contador 

responsável, comprovado através de publicação ou cópia do Livro Diário inclusive com os termos 

de Abertura e Encerramento, estando devidamente registrados na Junta Comercial ou órgão 

equivalente, que comprovem a boa situação financeira da empresa, com vistas aos compromissos 

que terá que assumir caso lhe seja adjudicado o objeto licitado.  
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9.1.3.2.1 - Comprovar a boa situação financeira da licitante que se dará mediante cálculo de 

índices contábeis, devendo ser apresentada declaração junto com a documentação, devidamente 

assinada por profissional da área contábil e o sócio administrador, indicando obrigatoriamente o 

número de registro do profissional contábil no Conselho Regional de Contabilidade (CRC), e 

conforme fórmulas a seguir ou capital social ou patrimônio liquido: 

 

a) - Índice de Liquidez Corrente - ILC - igual ou superior a 1,0: 

               

ILC = AC ,     onde:  AC = Ativo Circulante; PC = Passivo Circulante. 

           PC 

  

-Índice de Liquidez Geral - ILG - igual ou superior a 1,0: 

                  

ILG = AC + RLP ,    onde:  AC = Ativo Circulante; PC = Passivo Circulante; 

           PC + ELP            RLP = Realizável a Longo Prazo; ELP = Exigível a Longo Prazo. 

  

- Índice de Endividamento Total – ET – igual ou menor que 1,0: 

  
ET = PC + ELP , onde: PC = Passivo Circulante; ELP Exigível a Longo Prazo 

              AT                   AT = Ativo total 

 

b) Comprovação do capital social ou patrimônio líquido mínimo, equivalente ou superior a 10% 

(dez por cento) do valor estimado para contratação. 

 

9.1.3.2.2- A licitante que apresentar Balanço Patrimonial e/ou Demonstração do Resultado 

do Exercício em meio eletrônico, deverá atender: 

a) A norma NBC T 2.8 – Das Formalidades da Escrituração Contábil em Forma Eletrônica, 

emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade da República Federativa do Brasil;  

b) Seguir as normas quanto ao Sistema Público de Escrituração Digital SPED, disposto no 

Decreto Federal nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007 e na Instrução Normativa RFB nº 787, de 19 de 

novembro de 2007 da Receita Federal e suas alterações posteriores. 

c) O Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis, publicado em Diário Oficial ou 

Jornal de Grande Circulação, poderá ser acatado no caso da interessada ser uma sociedade anônima. 

 

9.1.3.2.3- Empresas que não completaram o calendário financeiro deverão apresentar 

Termo de Abertura do Balanço Patrimonial devidamente registrado na Junta Comercial ou órgão 

equivalente. 

9.1.3.2.4- As Micro e Pequenas empresas não estão dispensadas da apresentação de balanço 

patrimonial, inclusive àquelas optantes pelo Simples Nacional.  

9.1.3.2.5- O MEI – Micro Empreendedor Individual está desobrigado de apresentar Balanço 

Patrimonial2 

                                                           

2
 Cabe destacar que, a princípio, para fins de licitação, o MEI equipara-se à figura do empresário individual. O 

empresário individual, em regra, no procedimento licitatório, se apresenta diante da Administração como pessoa 

física. O art. 18-A, § 1º, da LC nº 123, considera o MEI o empresário individual que tenha auferido receita bruta, 

no ano-calendário anterior, de até R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), optante pelo Simples Nacional. O MEI 

fica dispensado da escrituração dos livros fiscais e contábeis, da Declaração Eletrônica de Serviços e da emissão 

da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), ressalvada a possibilidade de emissão facultativa disponibilizada pelo ente 

federado. (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 2º, inciso I e § 6º; art. 26, § 2º). (Destacou-se.) Portanto nos 



 

 

Departamento de Aquisições e Contratações de Serviços 

Fone: (34) 3321- 0029  

 

 

9.1.4 - Outras Comprovações 

9.1.5.1- Declaração de que a empresa não tenha sido declarada inidônea pela Administração 

Pública ou punida com suspensão do direito de licitar perante o Município de Conceição das 

Alagoas-MG, ou tenha seu contrato rescindido unilateralmente por inexecução, nos últimos 02 

(dois) anos, com fulcro nos artigos 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. (Anexo VII). 

9.1.5.2- Declarações de que não Emprega Menor – Cumprimento do Inciso XXXIII, do Art. 

7º, da Constituição Federal. (Anexo VI) 

9.1.5.3-Declaração de Superveniência – Fato Impeditivo da Habilitação, assinado por quem 

de direito (Anexo V); 

 

9.2- Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em 

nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, observando-se 

que: 

a) se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 

b) se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 

c) se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, deverão ser apresentados tanto 

os documentos da matriz quanto os da filial3; 

d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

 

9.3- Os documentos relativos à habilitação deverão ser anexados no sistema LICITANET até a data 

e hora limite indicado neste edital (CADASTRO DAS PROPOSTAS INICIAIS ATÉ 

22/09/2021, ÀS 09H00) 

 

9.4- Após a conferência dos documentos e proposta enviados, se estiverem de acordo com o 

solicitado, será aberto o prazo para manifestação da intenção de interposição de recurso. 

 

9.5- O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro dos prazos estabelecidos, 

acarretará na desclassificação e/ou inabilitação da licitante, bem como as sanções previstas neste 

Edital, podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente. 

 

9.6- Não serão aceitos protocolos de pedidos ou solicitações de documentos, em substituição aos 

documentos requeridos no presente Edital.  

 

97- A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que o(a) 

                                                                                                                                                                                        

termos da LC n. 123/06 regulamentada pela Resolução n. 94/2011, o microempreendedor individual está 

dispensado da elaboração dos livros ficais e contábeis. Nessa medida, pode-se chegar à conclusão de que sendo o 

balanço patrimonial um demonstrativo contábil a ser lançado no livro contábil, e estando o MEI dispensado deste 

livro, então não há que se exigir balanço patrimonial, bem como outras demonstrações contábeis, para fins 

concorrenciais. 

3 NOTA EXPLICATIVA: Embora a matriz e a filial sejam estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica, o 

direito tributário confere tratamento específico aos diferentes estabelecimentos empresariais, considerando cada 

um deles um domicílio tributário. Logo, se a filial for a empresa a ser contratada para executar o objeto, o 

documento de regularidade fiscal deve ser apresentado em nome e de acordo com o seu CNPJ. 
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licitante qualificado(a) como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarado(a) 

vencedor(a), uma vez que atenda a todas as demais exigências deste Edital.  

 

9.8- A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 

habilitação.  

 

9.9- Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificado(a) como microempresa 

ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista, o(a) mesmo(a) será convocado(a) para, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, após a declaração do(a) vencedor(a), comprovar a regularização. O prazo poderá ser 

prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo(a) 

licitante, mediante apresentação de justificativa.  

9.9.1. A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem 9.7 acarretará a 

inabilitação do(a) licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 

convocação dos(as) licitantes remanescentes, na ordem de classificação.  

9.9.2. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou 

sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o 

mesmo prazo para regularização.  

 

9.10- Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o(a) Pregoeiro(a) 

suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.  

 

9.11- Será inabilitado o(a) licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 

quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 

Edital.  

 

9.12- Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 

inabilitação, haverá nova verificação, pelo Sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, 

previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para 

aceitação da proposta subsequente.  

 

9.13- O(A) licitante provisoriamente vencedor(a) em um item, que estiver concorrendo em outro 

item, ficará obrigado(a) a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando 

as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim 

sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.  

 

9.14- Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá 

sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação 

do(a) licitante nos remanescentes.  

 

9.15-. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas neste Edital, o(a) licitante será 

declarado(a) vencedor(a).  

 

9.16- Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o(a) licitante não atender às 

exigências para habilitação, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta subsequente e assim 

sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital. 

 

9.17- O(A) Pregoeiro(a) poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas 

que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 
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decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos(as) licitantes, e lhes atribuirá validade e 

eficácia para fins de habilitação e classificação, observado o disposto na Lei nº 9.784, de 29 de 

janeiro de 1999. 

9.17.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 

com vistas ao saneamento de que trata o item 9.17, a sessão pública somente poderá ser reiniciada 

mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro horas) de antecedência, e a 

ocorrência será registrada em ata.  

 

10 – DA PROPOSTA ESCRITA 

 

10.1- As empresas vencedoras, deverão enviar a proposta ajustado (conforme modelo – Anexo I), 

via sistema em até 2 horas e por correios no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, em 01 (uma) via, 

rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo representante Legal da Empresa citado nos 

documentos de habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinha contendo os 

seguintes elementos: 

a) Preços unitários e totais dos lotes, expressos em moeda corrente nacional, apurados à data de sua 

apresentação, incluindo, além do lucro, todas as despesas resultantes de impostos, taxas, tributos, 

frete e demais encargos, assim como todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o 

integral fornecimento do objeto da presente licitação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro 

ou previsão inflacionária; 

b) Razão Social, CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Inscrição Estadual, endereço 

completo, número de telefone, número de agência de conta bancária, além da indicação de e-mail 

para envio da Autorização de Fornecimento e Ata de Registro de Preços. 

c) Especificação completa do produto oferecido com sua marca e modelo, contendo informações 

técnicas que possibilitem a sua completa avaliação, conforme descrito no ANEXO I deste Edital; 

 

10.2- Serão desclassificadas as propostas que: 

a) Cujo objeto não atenda às especificações, aos prazos e condições fixados neste Edital; 

b) Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais licitantes; 

c) Contenham mais de 02 (duas) casas decimais em seus valores unitários; 

d) Sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) suficiente(s) que permita(m) a 

perfeita identificação do produto licitado; 

e) Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente Edital, 

ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão do Pregoeiro; 

f) Que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em vigor. 

 

11 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

11.1- Dos atos do Pregoeiro cabe recurso, devendo haver manifestação verbal imediata na própria 

sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da sua intenção, abrindo-se 

então o prazo de 03 (três) dias úteis, contados do dia subsequente à realização do Pregão para a 

apresentação das razões, por meio de memoriais, ficando os demais licitantes, desde logo, 

intimados para apresentar contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a correr no 

término do prazo do recorrente, sendo lhes assegurada vista imediata dos autos. 

 

11.2- Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro encaminhará os autos devidamente 

fundamentado à autoridade competente; 
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11.3- O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na 

invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 

 

11.4- Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a 

regularidade dos atos praticados, a autoridade competente, no interesse público, adjudicará o objeto 

do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório; 

 

11.5- A ausência de manifestação imediata e motivada pelo licitante na sessão pública importará na 

decadência do direito de recurso, na adjudicação do objeto do certame à licitante vencedora e no 

encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação. 

 

11.6- Os recursos deverão ser protocolados nesta Prefeitura, no Departamento de Aquisições e 

Contratações de Serviços, localizado à Rua Floriano Peixoto, nº 395 – Centro, Conceição das 

Alagoas/ MG – CEP 38.120-000, das 12 h às 18:00 h, pelo email licitação.pmcamg@gmail.com ou 

ainda pelo sistema da plataforma www.licitanet.com.br. 

 

12 – DA ADJUDICAÇÃO 

 

12.1 - A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por parte das 

proponentes, importará na decadência do direito de recurso, competindo ao pregoeiro adjudicar o 

objeto do certame à proponente vencedora. 

 

12.2 - Existindo recurso e constatada a regularidade dos atos praticados e após a decisão do mesmo, 

a autoridade competente deve praticar o ato de adjudicação do objeto do certame à proponente 

vencedora. 

 

13 – DA HOMOLOGAÇÃO 

 

13.1 – Compete à autoridade competente homologar o Pregão. 

 

13.2 – A partir do ato de homologação será fixado o início do prazo de convocação das proponentes 

adjudicatárias para assinar o instrumento de contrato, respeitada a validade de sua proposta, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, havendo motivo 

justificado e aceito pela Administração. Não havendo contratação no prazo estabelecido, seja por 

desinteresse do adjudicatário ou por descumprimento de qualquer encargo imposto neste edital, 

ocorrerá a decadência do direito de contratar, sem prejuízo das sanções nele previsto. 

 

13.3 – Não sendo efetuada a entrega imediata, poderá o órgão licitante convocar a(s) outra(s) 

proponente(s) classificada(s), ao preço do primeiro, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, 

observada a ampla defesa e o contraditório. 

 

14 – DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS ITENS OBJETOS DO PREGÃO 

 

14.1 – Os mobiliários e equipamentos diversos serão entregues de forma imediata, em perfeitas 

condições, por conta e responsabilidade da licitante vencedora, na Secretaria ou órgão Municipal 

requisitante, após o recebimento da Autorização de Compras e Serviços (ACS). 

mailto:licitação.pmcamg@gmail.com
http://www.licitanet.com.br/
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14.2 - Havendo irregularidade com os mobiliários e equipamentos diversos entregues, o licitante 

vencedor deve substituí-lo, no prazo máximo de até 48 (quarenta e oito) horas a contar do 

recebimento da comunicação. 

14.3 - O desatendimento ao subitem anterior sujeita a licitante às sanções previstas neste edital. 

14.4 - Os mobiliários e equipamentos diversos licitados deverão ser entregues intactos, sem danos a 

ou qualquer outro defeito que possa comprometer a qualidade dos mesmos.  

14.5 - Não serão aceitos mobiliários e equipamentos diversos dos especificados na proposta 

comercial da licitante vencedora. 

14.6 - O fornecedor deverá prestar garantia contra eventuais defeitos de fabricação verificados no 

objeto pelos prazos especificados, contados a partir da data da entrega.      

14.7 - A assistência técnica, durante o período de garantia, será de responsabilidade da contratada, 

sem qualquer ônus adicional e será prestada por técnicos ou pessoas autorizadas, sendo executados 

todos os serviços corretivos necessários ao pleno funcionamento dos equipamentos diversos, 

constantes no objeto. 

14.8 - O prazo de garantia contra defeitos de fabricação será de, no mínimo, 12 (doze) meses 

contados do recebimento definitivo do objeto. 

14.9 - O licitante vencedor terá, no máximo, 06 (seis) horas para atender aos chamados do para 

assistência técnica, e, 24 (vinte e quatro) horas para solucionar o problema, após o início do 

atendimento, exceto nos casos em que a impossibilidade de cumprimento dos prazos seja 

devidamente comprovada. 

14.10 - Caso o problema não seja solucionado no período máximo estipulado, o fornecedor deverá 

substituir os mobiliários e equipamentos diversos danificados por outro equivalente, no prazo 

máximo de 24 (vinte e quatro) horas, depois de notificado, até que o mesmo esteja novamente 

operacional. 

 

15 – DOS ENCARGOS 

  

15.1 - Incumbe à CONTRATANTE: 

15.1.1 - Notificar a CONTRATADA (O), fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades 

observadas no fornecimento dos mobiliários e equipamentos diversos licitados. 

15.1.2 - Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA (O), na forma convencionada, 

dentro do prazo previsto, desde que atendidas às formalidades necessárias. 

15.1.3 - Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento 

dos termos deste contrato. 

15.1.4 - Fiscalizar e exigir o fiel cumprimento do contrato. 

 

15.2 - Incumbe à CONTRATADA: 

15.2.1 - Somente fornecer os mobiliários e equipamentos diversos, após a apresentação de 

autorização expedida pela Secretaria requisitante; 

15.2.2 - Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do 

fornecimento dos mobiliários e equipamentos diversos contratados. 

15.2.3 - Promover o fornecimento dos mobiliários e equipamentos diversos contratados no 

local estipulado, responsabilizando-se pela qualidade e quantidade dos objetos contratados. 

15.2.4 - Substituir, de imediato, às suas expensas, os objetos adquiridos que não se adequar às 

especificações constantes deste instrumento. 

15.2.5 - Responder pelos danos causados diretamente ao MUNICÍPIO ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento dos mobiliários e equipamentos diversos 
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contratados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 

acompanhamento pelo MUNICÍPIO.   

15.2.6 - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações 

sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-la na época 

própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o 

MUNICÍPIO. 

15.2.7 - Manter, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar, imediatamente, qualquer 

alteração que possa comprometer a execução deste edital. 

15.2.8 - O Preço é fixo e irreajustável. 

15.2.9 - Não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, a execução deste, bem 

como não se associar com outrem ou realizar fusão, cisão ou incorporação. 

15.2.10 - Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa 

prevista no art. 77 da Lei 8.666/93. 

15.2.11 - Apresentar no ato da entrega dos mobiliários e equipamentos diversos, termo de 

garantia, que deverá estar redigido no idioma nacional e de acordo com a legislação consumerista 

vigente. 

  

15.3 - O desatendimento ao subitem anterior sujeita a LICITANTE VENCEDORA às sanções 

previstas neste edital. 

 

16 – DO REAJUSTE 

 

16.1 - Não haverá reajuste de preço.  

 

16.2 - A CONTRATANTE se reserva o direito de realizar apenas parte do objeto licitado, ou 

rejeitar todos, desde que haja conveniência para a Administração. 

 

17 – DO PREÇO E DO PAGAMENTO 

 

17.1- O pagamento decorrente da concretização do objeto licitado será efetuado pelo Departamento 

de Finanças, por processo legal, em até 30 (trinta) dias, após o recebimento da nota fiscal/fatura. 

 

17.2- O pagamento à Contratada somente será realizado mediante a efetiva e integral entrega dos 

mobiliários e equipamentos diversos nas condições estabelecidas, que será comprovado por meio 

de conferência e recebimento por parte da Secretaria Municipal de Administração Finanças e 

Gestão de Pessoal. 

 

17.3- A nota fiscal deverá ser emitida pela Contratada em inteira conformidade com as exigências 

legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal. 

 

17.4- O gestor e/ou fiscal e/ou o Departamento de Finanças do Município de Conceição das 

Alagoas, identificando qualquer divergência na nota fiscal, deverá devolvê-la à Contratada para que 

sejam feitas as correções necessárias, sendo que o prazo estipulado acima será contado somente a 

partir da reapresentação do documento, desde que devidamente sanado o vício. 

 

17.5- O pagamento devido pelo Município de Conceição das Alagoas será efetuado por meio de 

depósito em conta bancária a ser informada pela Contratada ou, eventualmente, por outra forma que 
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vier a ser convencionada entre as partes. 

 

17.6- Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal, a Contratada dará ao Município de 

Conceição das Alagoas plena, geral e irretratável quitação dos valores nela discriminados, para 

nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer título, tempo ou forma. 

 

17.7- Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será objeto de ajuste nos 

pagamentos futuros ou cobrados da Contratada. 

 

17.8- Para fazer jus ao pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar com cada nota fiscal, os 

seguintes documentos: 

a) Certidão Negativa de Débitos – CND, referente às contribuições previdenciárias e às de 

terceiros; 

b) Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF; 

c) Certidões Negativas de Débitos junto às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicílio 

sede da licitante vencedora. 

 

18 – DAS PENALIDADES 

 

18.1 - A recusa injustificada da licitante vencedora em retirar e devolver devidamente assinado o 

termo de contrato importará em multa de 10% sobre o valor total constante da proposta. A recusa se 

configura a partir do 5º dia útil da data da notificação para retirada e devolução devidamente 

assinado. Também incide na mesma multa a microempresa ou empresa de pequeno porte que, uma 

vez consultada, valer-se do tratamento privilegiado de que trata os artigos 42 e 43, da Lei 

Complementar nº 123/2006, e que, sem justo motivo deixar de regularizar a situação fiscal. 

 

18.2 - A 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, fizer declaração falsa 

ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará impedida de licitar e 

contratar com a Administração Municipal, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade. 

18.2.1 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas e, no caso de suspensão de 

licitar, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo da multa prevista no 

item 18.1 e as demais cominações legais. 

 

18.3- A CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades: 

 I- Por atraso injustificado na entrega do objeto licitado, multa de 1% (um por cento) sobre o 

valor total da contratação, por dia de atraso, até o limite de 15%. 

          II- Pela inexecução total ou parcial do acordado através do instrumento contratual, garantida 

a defesa prévia: 

 a) advertência; 

 b) Multa 5% (cinco por cento) do valor do contrato. 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 

Município, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

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

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
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perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento à Administração pelos 

prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada. 

  

18.4 - Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que implique 

no impedimento de licitar com a Prefeitura, ou de declaração de inidoneidade, será obrigatória 

comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado. 

 

18.5 - No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e a ampla 

defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

19.1- As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta da dotação orçamentária nº: 1.050-

02.15.04.10.303.0044.2.0130.4.4.90.52.00.00. 

 

20- DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

20.1- Os esclarecimentos deverão ser formalizados por meio de requerimento endereçado à(s) 

Autoridade(s) subscritora(s) do Edital, devendo ser protocolado no prazo de até 02 (dois) dias úteis 

anteriores à data fixada para recebimento das propostas, no Departamento de Aquisições e 

Contratações de Serviços, localizado à Rua Floriano Peixoto, nº 395 – Centro, Conceição das 

Alagoas/ MG, das 12h às 18:00h, podendo também ser efetuado através do e-mail: 

licitacao.pmcamg@gmail.com. 

 

20.2- As impugnações deverão ser endereçadas à(s) autoridade(s) subscritora(s) do edital e 

protocoladas prazo de até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das 

propostas, no Departamento de Aquisições e Contratações de Serviços, localizado à Rua Floriano 

Peixoto, nº 395 – Centro, Conceição das Alagoas/ MG, das 12h às 18:00h, podendo também ser 

efetuado através do e-mail: licitacao.pmcamg@gmail.com. 

 

20.3- As dúvidas a serem esclarecidas por telefone serão somente aquelas de caráter estritamente 

informal. 

 

20.4- As impugnações e os esclarecimentos serão respondidos pelo subscritor do Edital e 

disponibilizados aos interessados no site www.conceicaodasalagoas.mg.gov.br, no prazo de 1 (um) 

dia útil, anterior à data fixada para abertura da sessão pública. 

 

21 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

21.1 - As normas disciplinadoras deste Pregão serão interpretadas em favor da ampliação da 

disputa, observada a igualdade de oportunidades entre as proponentes, sem comprometimento do 

interesse público e dos contratos delas decorrentes. 

 

21.2 - Nenhuma indenização será devida as licitantes pela elaboração ou pela apresentação de 

documentação referente ao presente Edital. 

 

21.3 - A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das 

condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

mailto:licitacao@planura.mg.gov.br
mailto:licitacao.pmcamg@gmail.com
http://www.conceicaodasalagoas.mg.gov.br/
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21.4 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital exclui-se o dia do início e inclui-se o do 

vencimento, observando-se que só se inicia e vence prazo em dia de expediente na Prefeitura. 

 

21.5 - O Prefeito Municipal poderá revogar a presente licitação em face de razões de interesse 

público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 

justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer 

pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 

 

21.6 - É facultado ao Pregoeiro ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção 

de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

 

21.7 - Os documentos e a proposta exigidos, bem como os seus anexos, têm que estar 

preferencialmente de acordo com o presente edital, sendo que cada anexo tem sua forma para ser 

apresentado. 

 

21.8 - 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 e a 

segurança da aquisição.   

 

21.9 - A homologação do resultado desta licitação não implicará na obrigação da aquisição. 

  

21.10 - No caso de alteração deste Edital, no decurso do procedimento licitatório, o prazo será 

reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

 

21.11 - Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente o 

juízo da Comarca de Conceição das Alagoas/MG. 

 

21.12 - Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta 

transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário, anteriormente 

estabelecidos. 

 

21.13- A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por razões 

de interesse público superveniente, devendo invalidá-la por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, sem que caiba direito a 

qualquer indenização. 

 

21.14 - O desatendimento de exigências formais não essenciais deixará de importar no afastamento 

da proponente, desde que possíveis a exata compreensão de sua proposta e a aferição de sua 

qualificação durante a realização da sessão pública do pregão. 

 

21.15 - A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

colacionados em qualquer fase do Pregão. 

 

21.16 - Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital deverão ser 

objeto de consulta, por escrito, ao Pregoeiro, no Departamento de Aquisições e Contratações de 

Serviços, localizado à Rua Floriano Peixoto, nº 395 – Centro, Conceição das Alagoas/ MG, até 05 

(cinco) dias anteriores à data de abertura da licitação. Demais informações poderão ser obtidas 

pelos telefones (034) 3321 - 0029 – E-mail: licitacao.pmcamg@gmail.com.   

mailto:licitacao.pmcamg@gmail.com
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21.17 - Cópias do Edital e seus anexos serão fornecidos, gratuitamente, mediante recibo, nos 

horários de 12h00min as 18h00min, no endereço referido no preâmbulo deste Edital.  

 

21.18 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro. 

 

21.19 - Fazem parte integrante deste Edital: 

 a) Anexo I - Modelo de Proposta Comercial; 

 b) Anexo II – Termo de Referência; 

 c) Anexo III – Declaração que cumpre os Requisitos de Habilitação; 

 d) Anexo IV – Modelo de Credenciamento; 

 e) Anexo V – Declaração de Inexistência de Fato Impeditiva; 

 f) Anexo VI – Declaração que não Emprega Menor; 

g) Anexo VII – Declaração de Idoneidade  

h) Anexo VIII - Declaração de Condição de ME, EPP ou equiparada; 

 

 

Conceição das Alagoas, 03 de setembro de 2021. 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Leonardo Guedes Souza Correia 

Pregoeiro Oficial 
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Processo Licitatório nº ____/2021 

Pregão Eletrônico nº ____/2021 

 

Anexo I – Modelo de Proposta 

 

............................................. 

CNPJ: ........................................... 

ENDEREÇO: ............................................................................... 

 

Seq. Item Descrição do Material / Serviço Un. Quant. Marca 
Valor 

Unit. 

Valor 

Total 

1 61134 

TV 42 POLEGADAS, tela plana, smart 

TV, conta, ainda, com processador Quad 

Core que garante melhor resposta aos 

comandos nos aplicativos, processador 

gráfico Triple Core para melhor 

desempenho de imagens e respostas 

gráficas e, também, resolução Full HD 

oferecendo uma excelente qualidade de 

imagem. Controle remoto, Conversor para 

TV digital integrado, Wi-Fi integrado, 

Tecnologia da Tela LED. Características 

Gerais : - Dolby Áudio: Sistema de som 

Dolby Digital que transmite o som do 

filme ou vídeo reproduzido em 5.1 canais.  

HDMI: Conecte seu dispositivo favorito e 

reproduza com alta qualidade suas 

imagens. Conexão Wireless: Sistema de 

conexão sem fio, prático para conexão 

entre seu televisor e a sua internet. 

Processador Gráfico Triple Core: 

Processador gráfico com três núcleos que 

trabalha em conjunto com o processador do 

televisor, isso permite um melhor 

Unidade 1 
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desempenho de imagens e respostas 

gráficas. Processador Quad core: É um 

processador com quatro núcleos de 

processamento, permitindo um melhor 

desempenho do seu televisor. Midia Cast: 

Aplicativo de espelhamento entre 

dispositivo móvel e seu televisor. Obs.: é 

necessário a compatibilidade do dispositivo 

móvel com a tecnologia. Para verificar a 

compatibilidade é necessário acessar ao 

site: www.wi-fi.org. ControleRemoto com 

botão Netflix, Globoplay, Youtube e Prime 

Video: Acesso rápido a seus apps 

preferidos. Formato da Tela: Plana, Timer 

Off, Estéreo, Função SAP,  Entradas USB,  

Entrada HDMI. Tamanho da tela 42" 

Conexões. 3 Entradas HDMI, - 2 Entradas 

USB, - Entrada de vídeo e áudio estéreo 

(RCA) ,- Entrada S/PDIF out Optical, - 

Entrada RF para TV Aberta (digital e 

analógica) e TV à cabo - Entrada de rede 

Ethernet ,- Entrada P2 para fones e 

amplificadores, Resolução Full HD - 

1.920x 1.080 linhas (2.073.600 pixels), 

Peso c/ base (kg) 6,2, Cor Preto, Tempo de 

resposta 8.0 ms, Potência de áudio total 

(RMS), 10Wrms x 2, Ângulo de visão 

178°,Entrada áudio e vídeo, Conexão p/ 

fone de ouvido;  Taxa de atualização 

60Hz,Contraste dinâmico 3.000.000:1, 

Consumo de energia 52 W, Brilho 256 

cd/m² Sistema de TV – NTSC - PAL-M - 

PAL-N,  Classificação de consumo (Selo 

ENCE) A. Dimensões s/ base (LxAxP) mm 

955 x 540 x 75, Peso s/ base (kg): 5,85, 

Dimensões c/ base (LxAxP) mm 955 x 590 

x 109, Tensão/Voltagem bivolt; - Controle 

remoto, - Cabo de alimentação AC, - 

Parafusos da base, - Base, - Manual de 

Instruções 

2 61132 

AR CONDICIONADO SPLIT ECO 

INVERTER 18.000 BTU/H QUENTE E 

FRIO MONOFÁSICO 

PAC18000IQFM9W – 220 Volts. O Ar 

Condicionado Split Eco Inverter 18.000 

BTU/h Quente e Frio Monofásico 

PAC18000IQFM9W Perfeito para 

qualquer estação, ele conta com 7 funções 

Unidade 2 
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para atender as mais variadas necessidades. 

Com classificação energética „‟A‟‟ o 

PAC18000IQFM9W é ecologicamente 

correto, é utilizado o Gás R410a, não 

inflamável, sendo menos nocivo à camada 

de ozônio. Além de ser Virus Protect e 

contar com proteção contra proliferação de 

vírus, bactérias ajudando a prevenir contra 

mofo. E ter a tecnologia inverter, que 

mantém o funcionamento permanente e 

climatização estável sem picos de energia, 

economizando muito mais e preservando 

mais também! Eco Inverter: Mantém a 

temperatura ideal e de forma econômica. 

Classificação energética A: Maior 

economia de energia. Aletas 

anticorrosivas: Aletas com resistência à 

corrosão e à proliferação de bactérias. Gás 

R410A: Ecologicamente correto, não 

inflamável, e menos nocivo à camada de 

ozônio. Filtro: Lavável e fácil de trocar. 

Diversas funções: Dormir, Timer, Oscilar e 

Turbo.  Modos de operação: Aquece, 

Refrigera, Desumidifica, Ventila e Auto. 

Controle de ventilação: Baixo, médio, alto 

e automático. Filtro de proteção contra 

vírus: Possibilita instalação do Kit de 

proteção contra vírus. Informações 

técnicas: Altura Condensador 290; Altura 

Evaporadora 550; Capacidade (BTU/h) 

18.000 BTUs; Ciclo Quente/Frio 

Classificação Energética A, Controle 

Remoto, Cor da Evaporadora Branco, 

Corrente Monofásico. Especificações 

Técnicas CICLO DE AR QUENTE/FRIO 

CLASSE "A" EM EFICIÊNCIA 

ENERGÉTICA GÁS R-410 CONTROLE 

DE VENTILAÇÃO (ALTO, BAIXO, 

MÉDIO E AUTOMÁTICO). VAZÃO DE 

AR 1850 M³/H FUNÇÕES: DORMIR, 

OSCILAR, TIMER TUBULAÇÃO PARA 

CONEXÃO: 1/4 E 1/2 RECOMENDADO 

PARA ÁREAS DE 25 A 40 M² 

CONDENSADOR EM COBRE. 

3 61130 

ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO 08 

PORTAS, Armário Roupeiro de aço para 

vestiário, produzido em aço chapa 26 

0,45mm, possui 08 portas com venezianas 

Unidade 1 
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para ventilação, compartimentos de 

tamanhos grandes independentes sem 

divisórias internas, fechamento das portas 

através de pitão para cadeado. 

Características: Quantidade de Portas: 08, 

Cor: Cinza Padrão,  Chapa: 26 / 0,45mm. 

Medida das Portas/ Vãos: 0, 92Alt x 0, 

27Larg, Sistema de Ventilação: Veneziana. 

Fechamento: Pitão para Cadeado, 

Quantidade de cabides por porta: 2 

4 61125 

ARMÁRIOS DE AÇO COM 

PRATELEIRAS DE METAL COM 

DUAS PORTAS com chave, regulável. 

Medidas: 1,98cm altura, 1,16cm de 

largura, 0,40cm de profundidade 

(acondicionar materiais). 

Unidade 4 

   

5 61124 

ARMÁRIOS PREMIUM  AÉREOS 

COM PUXADORES 

DIFERENCIADOS EXCLUSIVOS, 

FABRICADO EM CHAPAS DE AÇO, 

RESISTENTE E DURADOUROS: 
Dimensões: Altura (cm) 55 ; Largura (cm) 

120 ; Profundidade (cm) 30; Peso 15,08, 

estrutura em aço, acabamento em pintura 

eletrostática a pó  e puxadores em PS 

metalizado,  possui prateleira interna,  

corrediças em aço de 26 mm,  3 portas, 

amplo espaço interno, material aço tipo 

armário aéreo, Tipo de Porta, Puxador PS 

Metalizado, Quantidade de Prateleiras 

1(uma) 

Unidade 2 

   

6 61126 

CADEIRAS DE ESCRITÓRIO 

GIRATÓRIA SUPORTA 120KG, DE 

COURO SINTÉTICO. Especificações: 

Peso Real Suportado: 120 kg, 

Classificação: Presidente Estrutura 

Reclinável, Regulagem de Altura a Gás, 

Material Assento e Encosto, Altura: 120 

cm, Largura: 58 cm, Profundidade: 50 cm, 

Altura encosto: 61 cm, Largura Encosto: 

43 cm Largura assento: 48 cm, 

Profundidade assento: 48 cm, Altura 

chão/assento mínimo e máximo: 40-50 cm, 

Peso líq. aproximado do Produto: 12,8 kg 

Unidade 7 

   

7 61129 
CAIXA N.7 MEDIDAS 

APROXIMADAS: 18,0 altura x 22,0 

largura x 34,0 cm, cor branca 

Unidade 200 

   

8 61131 CAIXAS ORGANIZADORAS DE Unidade 3    
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POLIPROPILENO, ALTURA: 33,5 

largura 67,5, profundidade 43cm . 

Retangular. 

9 61135 

COMPUTADOR´ (SSD): Desktop tipo I 

Intel® Core i5 de 7ª geração ou superior, 

com suporte a 64 bits 8GB RAM DDR 4 

com possibilidade de expansão até 16GB; 

Disco rígido com tecnologia SSD (solid-

state drive) com capacidade de no mínimo 

256GB;; Chipset de vídeo integrado à 

placa mãe; Conexão VGA e conexão 

Display port integrado 10/100/1000 gigabit 

ethernet lan; Saída de áudio estéreo e 

entrada para microfone; Teclado, USB, 

ABNT2, com teclado numérico integrado, 

do mesmo fabricante do computador; 4 

Portas USB 2.0 e 2 portas USB 3.0, com 

no mínimo 2 portas USB frontais; Fonte de 

alimentação bivolt; Cabos inclusos; 

Monitor de no mínimo 21.5´com conexões 

VGA e DVI ou HDMI, do mesmo 

fabricante do computador; Mouse USB 

com scroll e cabo de no mínimo 1,5 

metros, do mesmo fabricante do 

computador; A CPU, mouse, teclado e 

monitor devem ser na cor preta. 

MONITOR VÍDEO´ Monitor de 21.5´ ou 

superior; Conexões VGA e DVI ou HDMI; 

Deverá possuir base com ajuste de altura, 

inclinação e rotação; Cabos inclusos; Cor 

eta. MICROCOMPUTADOR ´ 

NOTEBOOK TIPO 02 Intel Core i7-

7500U ou superior (4MB Cache); 8GB 

RAM expansível até 16 GBDDR 4; HD de 

mínimo 500 GB 7.200 RPM; Chipset de 

vídeo integrado à placa mãe ou superior; 

Conexões de vídeo: 1xvga, 1xhdmi OU 

1xDVI; Caso o equipamento não possua 

conexão VGA, a CONTRATADA deverá 

fornecer o adaptador VGA/HDMI ou 

VGA/DVI; Rede (LAN): gigabit 

10/100/1000 Mb/S e conexão wifi; Placa 

de som integrada com microfone; Alto-

falante integrado; Teclado padrão ABNT2; 

Portas USB 3.0 e USB 2.0; Fonte de 

alimentação bivolt; Bateria mínimo de 3 

células; Webcam integrada. Fonte de 

alimentação ATX para computador Bivolt 

Unidade 5 
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– 450W • Fonte de Energia Bivolt 

•Potência real mínima de 450Wats Real. 

Limpa contato elétrico spray • Limpa 

contato elétrico, remove graxa, sujeira, 

óleos e outros contaminantes das 

superfícies dos contatos elétricos 

eletrônicos, sem deixar nenhum resíduo. • 

Embalagem de no mínimo 200 ml. 

Adaptador Wireless USB • 300 Mbps (ou 

mais); • band 2.4 GHz; •Suporte WEP de 

64/128 bit, WPA-PSK/WPA2-PSK; • 

Antena externa omnidirecional, ganho de 5 

dBi (mínimo. Caixa de Som USB • 

Potência > 5 W RMS • Sensibilidade > 80 

dBA • Canais 2.0 • alimentação USB • 

Conexões: P2 / USB 2.0. SSD 240 GB • 

Formato: 2,5 pol. • Interface: SATA 6 Gb/s 

• Capacidade: 240 GB • Garantia de 12 

meses. • Performance de referência - até 

500MB/s para leitura e 350MB/s para 

gravação. ABRACADEIRA AJUSTAVEL 

ABRAÇADEIRA NYLON 280X4,8; COR 

BRANCA, PACOTE COM 

100UNIDADES. 

10 61127 

MESA PARA IMPRESSORA COM 

BORDA EM ABS 60 X 40 CM. Material: 

Estrutura Em Aço Carbono E Tampo Em 

MDP. Altura: 76 Cm. Largura: 60 Cm. 

Profundidade: 40 Cm. 

Unidade 1 

   

11 61128 

MICROONDAS 20LTS. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Altura 

(mm) 265; Largura (mm) 455; 

Profundidade (mm) 360. Altura do produto 

embalado (mm) 290,-Largura do produto 

embalado (mm) 490. Profundidade do 

produto embalado (mm) 385, Tensão 

elétrica (V) 127V / 220V. Frequência (Hz) 

60, Cor Branco, Peso líquido (kg) 9,83, 

Peso bruto (kg) 11,83. Volume (L) 20 

Unidade 1 

   

12 61133 

TANQUINHO PARA USO NA 

LIMPEZA. Além de atender a todas as 

suas necessidades para a limpeza das 

roupas, possui a função de reaproveitar a 

água utilizada na lavagem, através do seu 

sistema de drenagem. Além disso, ela 

possui um gasto energético de somente 

0,11kWh/ciclo. Uma lavadora com 

economia de água e energia. Consumo 

Unidade 1 
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(kWh) 0,11; Tensão/Voltagem - 110V - 

220V. Altura 96,00 Centímetros, Largura 

48,50 Centímetros, Profundidade 55,50 

Centímetros. 

 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: ..................................................  

 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS 

 

DADOS BANCÁRIOS 

 

Instituição Bancária: ................................................. 

 

Conta-corrente: ......................................... 

 

Agência: ....................................................... 

 

 

Processo Licitatório nº ____/2021 

Pregão  Eletrônico nº ____/2021 

 

Anexo II - Termo de Referência 

 

 

01 – Do Objeto 
 

1.1 - refere-se à AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS, ATRAVÉS DE RECURSOS 

DA PORTARIA N°: 1.214 DE 13 DE JUNHO DE 2012, PROGRAMA NACIONAL DE 

QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS), CONFORME 

ENTREGA IMEDIATA. 
 

02 – Da Justificativa 

 

2.1 – O presente visa à aquisição de mobiliários e equipamentos diversos para atender as 

necessidades da Farmácia de Minas, através de recursos da Portaria n°: 1.214 de 13 de junho de 

2012, Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR-SUS), 

conforme entrega imediata. 

 

03 – Relações de Itens 

 

3.1 – Os itens, bem como os quantitativos estão devidamente demonstrados em planilha abaixo. 

 

Seq. Item Descrição do Material / Serviço Un. Quant. 

Valor 

Unit. 

estimado 

1 61134 
TV 42 POLEGADAS, tela plana, smart 

TV, conta, ainda, com processador Quad 
Unidade 1 3.135,13 
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Core que garante melhor resposta aos 

comandos nos aplicativos, processador 

gráfico Triple Core para melhor 

desempenho de imagens e respostas 

gráficas e, também, resolução Full HD 

oferecendo uma excelente qualidade de 

imagem. Controle remoto, Conversor para 

TV digital integrado, Wi-Fi integrado, 

Tecnologia da Tela LED. Características 

Gerais : - Dolby Áudio: Sistema de som 

Dolby Digital que transmite o som do 

filme ou vídeo reproduzido em 5.1 canais.  

HDMI: Conecte seu dispositivo favorito e 

reproduza com alta qualidade suas 

imagens. Conexão Wireless: Sistema de 

conexão sem fio, prático para conexão 

entre seu televisor e a sua internet. 

Processador Gráfico Triple Core: 

Processador gráfico com três núcleos que 

trabalha em conjunto com o processador do 

televisor, isso permite um melhor 

desempenho de imagens e respostas 

gráficas. Processador Quad core: É um 

processador com quatro núcleos de 

processamento, permitindo um melhor 

desempenho do seu televisor. Midia Cast: 

Aplicativo de espelhamento entre 

dispositivo móvel e seu televisor. Obs.: é 

necessário a compatibilidade do dispositivo 

móvel com a tecnologia. Para verificar a 

compatibilidade é necessário acessar ao 

site: www.wi-fi.org. ControleRemoto com 

botão Netflix, Globoplay, Youtube e Prime 

Video: Acesso rápido a seus apps 

preferidos. Formato da Tela: Plana, Timer 

Off, Estéreo, Função SAP,  Entradas USB,  

Entrada HDMI. Tamanho da tela 42" 

Conexões. 3 Entradas HDMI, - 2 Entradas 

USB, - Entrada de vídeo e áudio estéreo 

(RCA) ,- Entrada S/PDIF out Optical, - 

Entrada RF para TV Aberta (digital e 

analógica) e TV à cabo - Entrada de rede 

Ethernet ,- Entrada P2 para fones e 

amplificadores, Resolução Full HD - 

1.920x 1.080 linhas (2.073.600 pixels), 

Peso c/ base (kg) 6,2, Cor Preto, Tempo de 

resposta 8.0 ms, Potência de áudio total 

(RMS), 10Wrms x 2, Ângulo de visão 
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178°,Entrada áudio e vídeo, Conexão p/ 

fone de ouvido;  Taxa de atualização 

60Hz,Contraste dinâmico 3.000.000:1, 

Consumo de energia 52 W, Brilho 256 

cd/m² Sistema de TV – NTSC - PAL-M - 

PAL-N,  Classificação de consumo (Selo 

ENCE) A. Dimensões s/ base (LxAxP) mm 

955 x 540 x 75, Peso s/ base (kg): 5,85, 

Dimensões c/ base (LxAxP) mm 955 x 590 

x 109, Tensão/Voltagem bivolt; - Controle 

remoto, - Cabo de alimentação AC, - 

Parafusos da base, - Base, - Manual de 

Instruções 

2 61132 

AR CONDICIONADO SPLIT ECO 

INVERTER 18.000 BTU/H QUENTE E 

FRIO MONOFÁSICO 

PAC18000IQFM9W – 220 Volts. O Ar 

Condicionado Split Eco Inverter 18.000 

BTU/h Quente e Frio Monofásico 

PAC18000IQFM9W Perfeito para 

qualquer estação, ele conta com 7 funções 

para atender as mais variadas necessidades. 

Com classificação energética „‟A‟‟ o 

PAC18000IQFM9W é ecologicamente 

correto, é utilizado o Gás R410a, não 

inflamável, sendo menos nocivo à camada 

de ozônio. Além de ser Virus Protect e 

contar com proteção contra proliferação de 

vírus, bactérias ajudando a prevenir contra 

mofo. E ter a tecnologia inverter, que 

mantém o funcionamento permanente e 

climatização estável sem picos de energia, 

economizando muito mais e preservando 

mais também! Eco Inverter: Mantém a 

temperatura ideal e de forma econômica. 

Classificação energética A: Maior 

economia de energia. Aletas 

anticorrosivas: Aletas com resistência à 

corrosão e à proliferação de bactérias. Gás 

R410A: Ecologicamente correto, não 

inflamável, e menos nocivo à camada de 

ozônio. Filtro: Lavável e fácil de trocar. 

Diversas funções: Dormir, Timer, Oscilar e 

Turbo.  Modos de operação: Aquece, 

Refrigera, Desumidifica, Ventila e Auto. 

Controle de ventilação: Baixo, médio, alto 

e automático. Filtro de proteção contra 

vírus: Possibilita instalação do Kit de 

Unidade 2 5.711,70 
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proteção contra vírus. Informações 

técnicas: Altura Condensador 290; Altura 

Evaporadora 550; Capacidade (BTU/h) 

18.000 BTUs; Ciclo Quente/Frio 

Classificação Energética A, Controle 

Remoto, Cor da Evaporadora Branco, 

Corrente Monofásico. Especificações 

Técnicas CICLO DE AR QUENTE/FRIO 

CLASSE "A" EM EFICIÊNCIA 

ENERGÉTICA GÁS R-410 CONTROLE 

DE VENTILAÇÃO (ALTO, BAIXO, 

MÉDIO E AUTOMÁTICO). VAZÃO DE 

AR 1850 M³/H FUNÇÕES: DORMIR, 

OSCILAR, TIMER TUBULAÇÃO PARA 

CONEXÃO: 1/4 E 1/2 RECOMENDADO 

PARA ÁREAS DE 25 A 40 M² 

CONDENSADOR EM COBRE. 

3 61130 

ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO 08 

PORTAS, Armário Roupeiro de aço para 

vestiário, produzido em aço chapa 26 

0,45mm, possui 08 portas com venezianas 

para ventilação, compartimentos de 

tamanhos grandes independentes sem 

divisórias internas, fechamento das portas 

através de pitão para cadeado. 

Características: Quantidade de Portas: 08, 

Cor: Cinza Padrão,  Chapa: 26 / 0,45mm. 

Medida das Portas/ Vãos: 0, 92Alt x 0, 

27Larg, Sistema de Ventilação: Veneziana. 

Fechamento: Pitão para Cadeado, 

Quantidade de cabides por porta: 2 

Unidade 1 3.370,18 

4 61125 

ARMÁRIOS DE AÇO COM 

PRATELEIRAS DE METAL COM 

DUAS PORTAS com chave, regulável. 

Medidas: 1,98cm altura, 1,16cm de 

largura, 0,40cm de profundidade 

(acondicionar materiais). 

Unidade 4 2.357,40 

5 61124 

ARMÁRIOS PREMIUM  AÉREOS 

COM PUXADORES 

DIFERENCIADOS EXCLUSIVOS, 

FABRICADO EM CHAPAS DE AÇO, 

RESISTENTE E DURADOUROS: 
Dimensões: Altura (cm) 55 ; Largura (cm) 

120 ; Profundidade (cm) 30; Peso 15,08, 

estrutura em aço, acabamento em pintura 

eletrostática a pó  e puxadores em PS 

metalizado,  possui prateleira interna,  

corrediças em aço de 26 mm,  3 portas, 

Unidade 2 647,66 
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amplo espaço interno, material aço tipo 

armário aéreo, Tipo de Porta, Puxador PS 

Metalizado, Quantidade de Prateleiras 

1(uma) 

6 61126 

CADEIRAS DE ESCRITÓRIO 

GIRATÓRIA SUPORTA 120KG, DE 

COURO SINTÉTICO. Especificações: 

Peso Real Suportado: 120 kg, 

Classificação: Presidente Estrutura 

Reclinável, Regulagem de Altura a Gás, 

Material Assento e Encosto, Altura: 120 

cm, Largura: 58 cm, Profundidade: 50 cm, 

Altura encosto: 61 cm, Largura Encosto: 

43 cm Largura assento: 48 cm, 

Profundidade assento: 48 cm, Altura 

chão/assento mínimo e máximo: 40-50 cm, 

Peso líq. aproximado do Produto: 12,8 kg 

Unidade 7 1.209,70 

7 61129 
CAIXA N.7 MEDIDAS 

APROXIMADAS: 18,0 altura x 22,0 

largura x 34,0 cm, cor branca 

Unidade 200 32,19 

8 61131 

CAIXAS ORGANIZADORAS DE 

POLIPROPILENO, ALTURA: 33,5 

largura 67,5, profundidade 43cm . 

Retangular. 

Unidade 3 160,68 

9 61135 

COMPUTADOR´ (SSD): Desktop tipo I 

Intel® Core i5 de 7ª geração ou superior, 

com suporte a 64 bits 8GB RAM DDR 4 

com possibilidade de expansão até 16GB; 

Disco rígido com tecnologia SSD (solid-

state drive) com capacidade de no mínimo 

256GB;; Chipset de vídeo integrado à 

placa mãe; Conexão VGA e conexão 

Display port integrado 10/100/1000 gigabit 

ethernet lan; Saída de áudio estéreo e 

entrada para microfone; Teclado, USB, 

ABNT2, com teclado numérico integrado, 

do mesmo fabricante do computador; 4 

Portas USB 2.0 e 2 portas USB 3.0, com 

no mínimo 2 portas USB frontais; Fonte de 

alimentação bivolt; Cabos inclusos; 

Monitor de no mínimo 21.5´com conexões 

VGA e DVI ou HDMI, do mesmo 

fabricante do computador; Mouse USB 

com scroll e cabo de no mínimo 1,5 

metros, do mesmo fabricante do 

computador; A CPU, mouse, teclado e 

monitor devem ser na cor preta. 

MONITOR VÍDEO´ Monitor de 21.5´ ou 

Unidade 5 14.693,33 
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superior; Conexões VGA e DVI ou HDMI; 

Deverá possuir base com ajuste de altura, 

inclinação e rotação; Cabos inclusos; Cor 

eta. MICROCOMPUTADOR ´ 

NOTEBOOK TIPO 02 Intel Core i7-

7500U ou superior (4MB Cache); 8GB 

RAM expansível até 16 GBDDR 4; HD de 

mínimo 500 GB 7.200 RPM; Chipset de 

vídeo integrado à placa mãe ou superior; 

Conexões de vídeo: 1xvga, 1xhdmi OU 

1xDVI; Caso o equipamento não possua 

conexão VGA, a CONTRATADA deverá 

fornecer o adaptador VGA/HDMI ou 

VGA/DVI; Rede (LAN): gigabit 

10/100/1000 Mb/S e conexão wifi; Placa 

de som integrada com microfone; Alto-

falante integrado; Teclado padrão ABNT2; 

Portas USB 3.0 e USB 2.0; Fonte de 

alimentação bivolt; Bateria mínimo de 3 

células; Webcam integrada. Fonte de 

alimentação ATX para computador Bivolt 

– 450W • Fonte de Energia Bivolt 

•Potência real mínima de 450Wats Real. 

Limpa contato elétrico spray • Limpa 

contato elétrico, remove graxa, sujeira, 

óleos e outros contaminantes das 

superfícies dos contatos elétricos 

eletrônicos, sem deixar nenhum resíduo. • 

Embalagem de no mínimo 200 ml. 

Adaptador Wireless USB • 300 Mbps (ou 

mais); • band 2.4 GHz; •Suporte WEP de 

64/128 bit, WPA-PSK/WPA2-PSK; • 

Antena externa omnidirecional, ganho de 5 

dBi (mínimo. Caixa de Som USB • 

Potência > 5 W RMS • Sensibilidade > 80 

dBA • Canais 2.0 • alimentação USB • 

Conexões: P2 / USB 2.0. SSD 240 GB • 

Formato: 2,5 pol. • Interface: SATA 6 Gb/s 

• Capacidade: 240 GB • Garantia de 12 

meses. • Performance de referência - até 

500MB/s para leitura e 350MB/s para 

gravação. ABRACADEIRA AJUSTAVEL 

ABRAÇADEIRA NYLON 280X4,8; COR 

BRANCA, PACOTE COM 

100UNIDADES. 

10 61127 
MESA PARA IMPRESSORA COM 

BORDA EM ABS 60 X 40 CM. Material: 

Estrutura Em Aço Carbono E Tampo Em 

Unidade 1 453,43 



 

 

Departamento de Aquisições e Contratações de Serviços 

Fone: (34) 3321- 0029  

MDP. Altura: 76 Cm. Largura: 60 Cm. 

Profundidade: 40 Cm. 

11 61128 

MICROONDAS 20LTS. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Altura 

(mm) 265; Largura (mm) 455; 

Profundidade (mm) 360. Altura do produto 

embalado (mm) 290,-Largura do produto 

embalado (mm) 490. Profundidade do 

produto embalado (mm) 385, Tensão 

elétrica (V) 127V / 220V. Frequência (Hz) 

60, Cor Branco, Peso líquido (kg) 9,83, 

Peso bruto (kg) 11,83. Volume (L) 20 

Unidade 1 1.009,85 

12 61133 

TANQUINHO PARA USO NA 

LIMPEZA. Além de atender a todas as 

suas necessidades para a limpeza das 

roupas, possui a função de reaproveitar a 

água utilizada na lavagem, através do seu 

sistema de drenagem. Além disso, ela 

possui um gasto energético de somente 

0,11kWh/ciclo. Uma lavadora com 

economia de água e energia. Consumo 

(kWh) 0,11; Tensão/Voltagem - 110V - 

220V. Altura 96,00 Centímetros, Largura 

48,50 Centímetros, Profundidade 55,50 

Centímetros. 

Unidade 1 1.189,73 

 

04 - Valores estimados para contratação 

 

4.1- O valor estimado da aquisição é de R$ 120.161,92 (cento e vinte mil, cento e sessenta e um 

reais e noventa e dois centavos). 

 

05 – Do Fornecimento 

5.1 - Os mobiliários e equipamentos diversos serão entregues de forma imediata, em perfeitas 

condições, por conta e responsabilidade da licitante vencedora, na Secretaria ou órgão Municipal 

requisitante, após o recebimento da Autorização de Compras e Serviços (ACS). 

5.2 - Havendo irregularidade com os mobiliários e equipamentos diversos entregues, o licitante 

vencedor deve substituí-lo, no prazo máximo de até 48 (quarenta e oito) horas a contar do 

recebimento da comunicação. 

5.3 - O desatendimento ao subitem anterior sujeita a licitante às sanções previstas neste edital. 

5.4 - Os mobiliários e equipamentos diversos licitados deverão ser entregues intactas, sem danos a 

ou qualquer outro defeito que possa comprometer a qualidade dos mesmos.  

5.5 - Não serão aceitos mobiliários e equipamentos diversos dos especificados na proposta 

comercial da licitante vencedora. 

5.6 - O fornecedor deverá prestar garantia contra eventuais defeitos de fabricação verificados no 

objeto pelos prazos especificados, contados a partir da data da entrega.      

5.7 - A assistência técnica, durante o período de garantia, será de responsabilidade da contratada, 

sem qualquer ônus adicional e será prestada por técnicos ou pessoas autorizadas, sendo executados 
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todos os serviços corretivos necessários ao pleno funcionamento dos mobiliários e equipamentos 

diversos, constantes no objeto. 

5.8 - O prazo de garantia contra defeitos de fabricação será de, no mínimo, 12 (doze) meses 

contados do recebimento definitivo do objeto. 

5.9 - O licitante vencedor terá, no máximo, 06 (seis) horas para atender aos chamados do para 

assistência técnica, e, 24 (vinte e quatro) horas para solucionar o problema, após o início do 

atendimento, exceto nos casos em que a impossibilidade de cumprimento dos prazos seja 

devidamente comprovada. 

5.10 - Caso o problema não seja solucionado no período máximo estipulado, o fornecedor deverá 

substituir os mobiliários e equipamentos danificados por outro equivalente, no prazo máximo de 24 

(vinte e quatro) horas, depois de notificado, até que o mesmo esteja novamente operacional. 

 

06 - Do Pagamento 

6.1- O pagamento decorrente da concretização do objeto licitado será efetuado pelo Departamento 

de Finanças, por processo legal, em até 30 (trinta) dias, após o recebimento da nota fiscal/fatura. 

6.2- O pagamento à Contratada somente será realizado mediante a efetiva e integral entrega dos 

mobiliários e equipamentos diversos nas condições estabelecidas, que será comprovado por meio 

de conferência e recebimento por parte da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e 

Gestão de Pessoal. 

6.3- A nota fiscal deverá ser emitida pela Contratada em inteira conformidade com as exigências 

legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal. 

6.4- O gestor e/ou fiscal e/ou o Departamento de Finanças do Município de Conceição das Alagoas, 

identificando qualquer divergência na nota fiscal, deverá devolvê-la à Contratada para que sejam 

feitas as correções necessárias, sendo que o prazo estipulado acima será contado somente a partir da 

reapresentação do documento, desde que devidamente sanado o vício. 

6.5- O pagamento devido pelo Município de Conceição das Alagoas será efetuado por meio de 

depósito em conta bancária a ser informada pela Contratada ou, eventualmente, por outra forma que 

vier a ser convencionada entre as partes. 

6.6- Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal, a Contratada dará ao Município de 

Conceição das Alagoas plena, geral e irretratável quitação dos valores nela discriminados, para 

nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer título, tempo ou forma. 

6.7- Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será objeto de ajuste nos 

pagamentos futuros ou cobrados da Contratada. 

Para fazer jus ao pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar com cada nota fiscal, os 

seguintes documentos: 

a) Certidão Negativa de Débitos – CND, referente às contribuições previdenciárias e às de 

terceiros; 

b) Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF; 

c) Certidões Negativas de Débitos junto às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicílio 

sede da licitante vencedora. 

 

07 – Das Obrigações do MUNICÍPIO: 

7.1 - Notificar a CONTRATADA (O), fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades observadas 

no fornecimento dos mobiliários e equipamentos diversos licitados. 

7.2 - Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA (O), na forma convencionada, dentro do 

prazo previsto, desde que atendidas às formalidades necessárias. 

7.3 - Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento dos termos 

deste contrato. 

7.4 - Fiscalizar e exigir o fiel cumprimento do contrato. 
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08 – Das Obrigações da LICITANTE VENCEDORA: 

8.1 - Somente fornecer os mobiliários e equipamentos diversos, após a apresentação de autorização 

expedida pela Secretaria requisitante; 

8.2 - Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do 

fornecimento dos mobiliários e equipamentos diversos contratados. 

8.3 - Promover o fornecimento dos mobiliários e equipamentos diversos contratados no local 

estipulado, responsabilizando-se pela qualidade e quantidade dos objetos contratados. 

8.4 - Substituir, de imediato, às suas expensas, os materiais gráficos do contrato que não se adequar 

às especificações constantes deste contrato. 

8.5 - Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes 

de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento dos mobiliários e equipamentos diversos, não 

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo 

CONTRATANTE. 

8.6 - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 

previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-la na época própria, vez 

que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE. 

8.7 - Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo 

comunicar, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do contrato. 

8.8 - O Preço é fixo e irreajustável. 

8.9 - Não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, a execução deste contrato, bem 

como não se associar com outrem ou realizar fusão, cisão ou incorporação. 

8.10 - Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 

77 da Lei 8.666/93. 

 

Conceição das Alagoas, 03 de setembro de 2021. 

 

 

 

 

____________________________________ 

Conceição das Alagoas 

Pregoeiro Oficial 
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Anexo III- Declaração de que cumpre os Requisitos de Habilitação 

 

 A (empresa proponente), CNPJ: xxx.xxx.xxx/xxxx-xx , sediada em xxxxxxxxx/xx, por 

intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão Presencial nº 

_____/2021, DECLARA expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação com 

todos os termos estabelecidos neste Edital. 

 

 

___________________, __ de _____________ de 2021. 

 

 

_____________________________________ 
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Identificação do Representante da Empresa 
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Anexo IV- Credenciamento 

 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

 Mediante o presente, credenciamos o(a) Sr.(a) .............................., portador (a) da Cédula de 

Identidade nº ............... e CPF nº ...................., a participar da licitação instaurada pela Prefeitura 

Municipal de Conceição das Alagoas, na modalidade Pregão, na qualidade de REPRESENTANTE 

LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa ................, CNPJ 

nº ..............., bem como formular propostas, dar lances verbais e  praticar todos os demais atos 

inerentes ao certame, inclusive assinar contratos. 

 

 

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

 

 

Assinatura do Dirigente da Empresa 

(reconhecer firma como pessoa jurídica) 
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Anexo V- Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo 

 

 A (empresa proponente), CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxx-xx, sediada em xxxxxxxxxx/xx, na 

(endereço completo), por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do 

Pregão Presencial nº. ____/2021, DECLARA expressamente que até a presente data, inexistem 

fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, estando 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, em cumprimento ao Edital e ainda 

que: 

 

• Não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos do Poder Executivo Municipal 

exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso 

III, do art. 9º da Lei 8666/93 e inciso X do artigo 144 da Lei Complementar nº 04/90). 

 

• Não ser cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro 

grau de servidor público ou agente político, inclusive da autoridade nomeante, investido em cargo 

de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em co missão ou de confiança, que 

for detentor de poder de influência sobre o resultado do certame, considerado todo aquele que 



 

 

Departamento de Aquisições e Contratações de Serviços 

Fone: (34) 3321- 0029  

participa, direta ou indiretamente, das etapas do processo de licitação. 

 

 

 

 

________________, __ de _____________ de 2021. 

 

 

 

_____________________________________ 

Identificação do Representante da Empresa 
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Anexo VI- Declaração que não emprega menor 

 

 A (empresa proponente) inscrito no CNPJ nº xx.xxx.xxx/xxxx-xx por intermédio de seu 

representante legal a Sr.(a) (nome e CPF do representante da empresa) DECLARA, para fins do 

disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, 

de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre e nem menor de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de quatorze anos. 

 

__________________, __ de _______________ de 2021. 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Identificação do Representante da Empresa 
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Anexo VII- Declaração de Idoneidade 

 

 A (empresa proponente) inscrito no CNPJ nº xx.xxx.xxx/xxxx-xx por intermédio de seu 

representante legal a Sr. (a) (nome e CPF do representante da empresa) DECLARA que nunca foi 

declarada inidônea pela Administração Pública ou punida com suspensão do direito de licitar 

perante o Município de Conceição das Alagoas-MG, ou tenha seu contrato rescindido 

unilateralmente por inexecução, nos últimos 02 (dois) anos, com fulcro nos artigos 77, 78 e 79 da 

Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

__________________, __ de _______________ de 2021. 

 

 

 

 

_____________________________________ 
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Identificação do Representante da Empresa 
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Anexo VIII - Declaração de ME/EPP/MEI 

 

 (Nome da empresa), estabelecida na _________________ (rua; nº e cidade), por seu representante 

legal ___________ (nome do representante, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF , 

endereço domiciliar), declara, sob as penas da lei penal e civil, que a ora declarante está classificada 

como Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou Microempreendedor Individual - 

MEI, perante (Receita Federal e/ou Secretaria da Fazenda do Estado), comprometendo-se ainda a 

informar caso deixe de ser enquadrada na condição de Microempresa – ME, Empresa de Pequeno 

Porte – EPP ou Microempreendedor Individual – MEI, nos termos da lei. 

 

 

__________________, __ de _______________ de 2021. 
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_____________________________________ 

Identificação do Representante da Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


