PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA
EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 064/2021 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 211/2021
UASG 982691
O Município de Juatuba, através do Pregoeiro Rônei Baptista Rodrigues e Equipe de Apoio,
instituída pela Portaria SMAD n.º 74 de 22 de setembro de 2.021, nos termos da Lei Federal
nº 10.520 de 17/07/2002, Decreto Municipal nº 2532 de 20 de agosto de 2.020, Lei Federal
no 8.666/93 de 21/6/93, Lei Federal nº 10.024/2.019, Instrução Normativa 01/2019 e demais
condições fixadas neste instrumento convocatório, comunica que fará realizar na hora e
local em epígrafe, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Juatuba, situada á Praça
dos Três Poderes s/n Centro- Juatuba/MG, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO
– SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, mediante condições a seguir especificadas.
Integram este edital os anexos abaixo:
Pregão Eletrônico N.º 064/2021
Processo Administrativo nº- Nº211/2021

TIPO MENOR PREÇO: [ X ] ITEM
[ ] GLOBAL

ABERTURA : 15/10/2021

HORÁRIO: 08:30 HORAS (horário de
Brasília)
Comprasgovernamentais.gov.br
(comprasnet)

MODO DE DISPUTA: Aberto e fechado

ANEXO I ANEXO IIANEXO IIIANEXO IV –

TERMO DE REFERÊNCIA
MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
MINUTA DO CONTRATO

LICITAÇÃO DIFERENCIADA MODO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS
DE PEQUENO PORTE – LEI COMPLEMENTAR 147/2014 (ART. 48 – INC.I E I).

1. DO OBJETO
1.1 - O objeto da presente licitação para fins de REGISTRO DE PREÇOS é a aquisição de
material de consumo para curativos, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde,
conforme quantitativos e especificações no Anexo I deste edital.
1.2 Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no site
www.comprasgovernamentais.gov.br e as especificações técnicas constantes no Termo de
Referência – Anexo I, o licitante deverá obedecer a este último.
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1.3 - O Município de Juatuba/MG reserva-se ao direito de só divulgar o valor estimado após o
encerramento da fase de lances do Pregão, com fulcro no Inc. III do Art. 3º e Inc. III do Art.
4º, ambos da Lei Federal do Pregão nº10.520/2002. Precedentes: Acórdão nº 1789/2009Plenário. Acórdão nº 3028/2010 – Segunda Câmara e Acórdão nº 2080/2012 – Plenário,
todos do Tribunal de Contas da União. Recurso Ordinário nº876.182/2015 TCE.
2. ÓRGÃO(S) REQUISITANTE(S)
2.1 -O(s) objeto(s) ora licitado(s) foi (foram) requisitado(s) pelo(s) seguinte(s) órgão(s):
- Secretaria Municipal de Saúde;
3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR
3.1- Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível
com o objeto desta licitação, e que estejam com a documentação exigida regular e estiverem
devidamente
credenciadas
no
Portal
de
Compras
Governamentais
www.comprasgovernamentais.gov.br (comprasnet).
3.2 - Não poderão participar desta licitação os interessados:
3.1-1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na
forma da legislação vigente;
3.1-2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
3.1-3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
3.1-4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de
1993;
3.1-5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo
de dissolução ou liquidação;
3.1-6. as empresas em recuperação judicial poderão participar da licitação desde que
comprovem na fase habilitatória a sua viabilidade econômica.
3.1-7. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
3.1-8. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela
licitação. Artigo 9º inciso III da Lei Federal nº9.666/93.
3.1-9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa
condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).
4. DO CREDENCIAMENTO
4.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data
e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, exclusivamente no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br. (comprasnet)
4.2. A comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca
de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
4.3. O licitante deverá estar previamente credenciado no sistema “Pregão Eletrônico”, no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br antes da data da realização do Pregão.
4.3.1. O credenciamento far-se-á mediante a atribuição de chave de identificação e de senha
pessoal e intransferível, obtidas junto ao provedor do sistema, onde também deverá informarse a respeito do seu funcionamento e regulamento.
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4.3.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do
licitante e a presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações inerentes
ao pregão na forma eletrônica.
4.3.3. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de responsabilidade exclusiva do
licitante, incluindo qualquer transação por ele efetuada diretamente, ou por seu
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à Prefeitura Municipal de Mateus
Leme responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda
que por terceiros.
4.4. 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.
4.5. Cabe ao licitante 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 qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
4.6. Aberta a sessão o Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos.
4.7. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
4.8. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo(a) Pregoeiro,
sendo que somente estas participarão da fase de lance
5. DOS PROCEDIMENTOS
5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos neste edital, proposta com a descrição do objeto
ofertado e o preço, até a data e horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
5.1.1. O licitante deverá, na forma expressa no sistema eletrônico, apresentar a proposta de
preços contendo a descrição do produto ofertado, indicando a marca dos produtos ofertados;
quantidades; prazos de validade quando solicitado; de garantia e de entrega, no que for
aplicável, bem como os valores unitários e totais.
5.1.2. Toda proposta deverá ser inserida no sistema observando o disposto no Anexo I
e Anexo II, constando os valores unitários e totais por item, marca e modelo (quando
for o caso).
5.1.2.1 - Registro ou Notificação de Fabricação do produto da ANVISA ou Ministério da Saúde
( quando for o caso). Colocar em ordem e escrever o nº do item no registro equivalente. A não
apresentação deste, importa na desclassificação do item. Quando for isento colocar a
isenção/e ou discriminar na descrição do produto que o mesmo é isento de registro.

5.2. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de
suas propostas.
5.3. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às
exigências previstas neste edital.
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5.4. A APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA IMPLICARÁ NA PLENA ACEITAÇÃO, POR
PARTE DO LICITANTE, DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS
ANEXOS.
5.5 Nos preços ofertados já deverão estar inclusos os impostos, fretes, taxas, seguros e as
despesas decorrentes da execução do objeto.
5.6. As propostas terão validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data de
abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.
5.7. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e
horário marcados para abertura da sessão, quando então, encerrar-se-á automaticamente a
fase de recebimento de propostas.
5.8. Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente
encaminhada.
5.9. Após o encerramento da fase de lances, o licitante deverá enviar a Proposta (modelo
constante no ANEXO II deste Edital), atualizada em conformidade com o lance
eventualmente ofertado, no prazo de 2 (duas) horas, contadas do momento da convocação
pelo(a) Pregoeiro(a) e deverá:
a) Indicar nome ou razão social, CNPJ da proponente, endereço completo, telefone/fax e
endereço eletrônico e-mail para contato.
b) Ser representada em moeda corrente nacional (R$), expressos em algarismos e por
extenso, em valores até 02 (duas) casas decimais após a vírgula. Havendo divergência entre
os valores expressos em algarismo e por extenso, será considerado este último e no caso de
divergência entre valores unitários e totais serão considerados os valores unitários.
c) Constar oferta firme e precisa, sem alternativas de preços/marcas, ou qualquer outra
condição que induza o julgamento a mais de um resultado.
6 – DOS LANCES
6.1. Aberta a etapa competitiva, os licitantes com propostas classificadas poderão
encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente
informados do recebimento e do valor consignado no registro.
6.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais lances
de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo
sistema.
6.3. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto ao
último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado, quando houver, 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.
6.4. Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificação do ofertante.
6.5. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de
exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteração.
6.6. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa
de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances
continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
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6.7. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo
superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas
vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico
utilizado para divulgação.
6.8. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente
às penalidades constantes neste Edital.
7- DO MODO DE DISPUTA
7.1 - O modo de disputa adotado será aberto e fechado.
7.1.1. Este modo de disputa consiste em uma fase aberta a todos os licitantes para ofertarem
seus lances, no prazo de 15 (quinze) minutos fixos e, logo em seguida, até 10 (dez) minutos
aleatórios, e na sequência é iniciada a fase fechada, onde disputam apenas os licitantes
classificados conforme disposto no item 7.3.
7.2. A primeira etapa deste modo de disputa se inicia com o envio de lances da sessão
pública que terá duração de 15 (quinze) minutos. Após encerrado este prazo, o sistema
encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até 10
(dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente
encerrada.
7.3. Encerrado o prazo aleatório de até 10 (dez) minutos, inicia-se a segunda etapa quando o
sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores
das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e
fechado em até 05 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
7.3.1. Na ausência de, no mínimo, três ofertas (lances fechados) nas condições de que trata
o item 7.3., os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o
máximo de três, poderão oferecer um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que
será sigiloso até o encerramento do prazo.
7.4. Encerrados os prazos estabelecidos no item 7.3 e seus subitens, o sistema ordenará os
lances em ordem crescente de vantajosidade.
7.5. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos do item 7.3 e seus
subitens, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de
três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco)
minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o
disposto no item 7.4.
7.6. Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às
exigências para habilitação, o pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante
justificativa, admitir o reinício da etapa fechada, nos termos do disposto no 7.5.
ESCLARECIMENTO: Os lances deverão ser oferecidos pelo valor total de cada item, ou
seja, o Pregão é por item, mas os lances não são pelo valor unitário e sim pelo valor
total de cada item.
8. DO DESEMPATE
8.1. Quando o Edital se tratar de ampla participação:
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8.1.1. Após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de desempate
previstos nos art. 44 e art. 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006,
seguido da aplicação do critério estabelecido no § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993, se
não houver licitante que atenda à primeira hipótese.
8.1.2. Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema
eletrônico dentre as propostas empatadas.
8.2. No caso de Edital para participação exclusiva de ME/EPE ou equiparados:
8.2.1. Caso o empate persista após a fase de lances, a proposta vencedora será sorteada
pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.
9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
9.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições
diferentes das previstas no edital.
9.2. A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos
demais licitantes.
9.3. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto ao disposto no Edital e conforme o Anexo II –
Modelo da Proposta Comercial; quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço,
em relação ao máximo estipulado para contratação e verificará a habilitação do licitante.
9.4. No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem
a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos os licitantes, atribuindo-lhes validade e
eficácia para fins de habilitação e classificação.
9.5. Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às
exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim
sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao
edital.
9.6. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste Edital e
seus Anexos.
9.7. O Pregoeiro poderá solicitar do licitante melhor classificado
complementares à proposta, quando necessário à sua confirmação.

documentos

9.7.1. Neste caso, o licitante deverá enviar a documentação complementar solicitada, no
prazo de 02 (duas) horas a partir da convocação do Pregoeiro.
10 - DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
10.1. Os documentos de habilitação exigidos neste Edital deverão ser inseridos no sistema,
concomitantemente com a Proposta.
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102. Caso o licitante não inserir toda a documentação exigida no edital, juntamente com a
proposta, não poderá fazê-lo em outro momento e será inabilitado.
10.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem
no SICAF.
10.4. Os documentos complementares à habilitação, quando necessários à confirmação
daqueles exigidos no edital e inseridos no sistema, serão encaminhados pelo licitante melhor
classificado, após o encerramento do envio de lances, no prazo de 02 (duas) horas contadas
a partir da convocação pelo Pregoeiro.
10.4.1. Neste prazo não será admitida inserção ou envio de documentos exigidos no edital.
Os documentos que compõem a habilitação do licitante melhor classificado somente serão
disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o encerramento do
envio de lances.
10.5. Os documentos de habilitação consistem em:
10.5.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA
• Registro Comercial, no caso de empresa individual;
• Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;
• Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;
• 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.
10.5.2 - REGULARIDADE FISCAL
• Certidão conjunta como Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e
Regularidade com a Fazenda Federal, observada sua validade.
• Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
observada sua validade.
• Prova de regularidade para com as Fazendas Municipal e Estadual/Distrital, observada sua
validade.
10.5.3 - CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII, DO ARTIGO 7º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88 (sobre emprego de menor).
• Declaração da empresa licitante de que cumpre o disposto no inciso XXXIII, artigo 7º da
Constituição Federal/88, no que diz respeito ao trabalho de menores. Este anexo poderá ser
preenchido também via sistema.
10.5.5 - REGULARIDADE TRABALHISTA
• Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, na forma do artigo 29, V, da Lei Federal nº
8.666/93, com a redação dada pela Lei Federal n° 12.440/2011.
E AINDA: Para fabricantes e distribuidoras.
A - Autorização de Funcionamento emitido pela ANVISA;
B – Alvará da Vigilância Sanitária;
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10.6. A regularidade quanto à habilitação, será verificada através de consulta “online” no
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, nos documentos por ele
abrangidos.
10.6.1. Os documentos deverão estar inseridos no SICAF e, caso o licitante esteja com a
habilitação parcial ou com alguma irregularidade nos documentos no SICAF, deverá inserir
os documentos exigidos. Os documentos exigidos neste edital e que não são abrangidos
pelo SICAF, obrigatoriamente, devem ser inseridos pelo licitante concomitante à inserção da
Proposta, até o horário estabelecido para início da sessão.
10.7. Para fins de habilitação, será aceita a apresentação de certidões expedidas pelos
órgãos da administração fiscal e tributária emitidas pela Internet.
10.8. A verificação pelo órgão ou entidade promotora do certame nos sítios eletrônicos
oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal De prova, para fins
de habilitação
9.9. A Administração reserva-se no direito de, julgando necessário, proceder a diligências
junto aos órgãos emitentes das certidões, bem como solicitar esclarecimentos ou
informações complementares relativas a quaisquer dos documentos apresentados.
10.9.1. O(a) Pregoeiro(a) poderá solicitar ao licitante documentos complementares à
habilitação, quando necessários à confirmação dos documentos inseridos.
10.9.2. Caso haja a solicitação pelo Pregoeiro, o licitante terá o prazo de 02 (duas) horas
para envio da documentação solicitada.
10.10. Serão sanados pelo Pregoeiro, através de informações ou diligências requeridas,
quaisquer erros evidenciados como meramente formais.
10.11. Os documentos de habilitação que, por sua natureza, devem possuir prazo de
validade e que não constarem a data ou o prazo de validade será considerada a validade de
180 (cento e oitenta) dias a partir da data de expedição.
10.12. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista,
mesmo que estas apresentem alguma restrição, conforme dispõe a Lei Complementar
n° 123/06 e Lei Complementar Municipal n° 147/08 e Lei Complementar 155/2016.
10.13. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista será
assegurado, às ME/EPP equiparados, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que a licitante for declarada a vencedora do certame,
prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da
documentação.
10.14. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item acima, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas nas Leis Federais
nº 8.666/93 e nº 10.520/02, sendo facultado à Administração convocar as licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, ou revogar a
licitação.
10.15. Não será aceito nenhum protocolo ou solicitação de documento em substituição aos
documentos relacionados no Edital.
8

10.16. Os documentos devem ser identificados com o número de Cadastro (CNPJ e CPF,
conforme o caso) e nome do licitante e devem ser apresentados:
10.16.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
ou
10.16.2. Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz.
10.17. Os documentos exigidos neste Pregão poderão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia autenticada por Cartório/órgão competente ou pelo Pregoeiro ou
publicação em órgão da imprensa oficial.
10.18. Se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação das licitantes, na
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que
atenda ao Edital.
11. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÃO E RECURSOS
11.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá solicitar esclarecimentos.
11.1.2. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados via INTERNET para o endereço
eletrônico licitacao@juatuba.mg.gov.br.
11.1.3. Os pedidos de esclarecimento serão respondidos no prazo de 02 (dois) dias úteis,
contado da data de recebimento do pedido.
11.2. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar o edital licitatório.
11.2.1. A impugnação do ato convocatório deste Pregão deverá ser feita exclusivamente via
INTERNET para o endereço eletrônico licitação@juatuba.mg.gov.br .
11.2.2. A impugnação não possui efeito suspensivo e será decidida sobre a impugnação no
prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação.
11.2.2.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá
ser motivada nos autos do processo de licitação.
11.2.3. Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para
realização do certame.
11.3. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão
pública, de forma imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de
recorrer.
11.3.1 . As razões do recurso deverão ser apresentadas no prazo de três dias.
11.3.2. Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar suas
contrarrazões, no prazo de três dias, contado da data final do prazo do recorrente.
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11.3.3. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de
recorrer, nos termos deste item, importará na decadência desse direito, e o Pregoeiro
adjudicará o objeto ao licitante declarado vencedor.
12– DA FORMA DE ENTREGA OU FORNECIMENTO
2.1 - Os produtos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Saúde, localizado à Rua
Antônio Suga Say – 149 - Centro/Juatuba, de 2ª à 6ª feira no horário de 08:00 às 12:00 e de
13:00 às 16:00 horas, ou outro local indicado dentro do Município de Juatuba, no máximo 10
(dez) dias corridos após o recebimento da Autorização de Fornecimento (total ou parcial do
contrato), emitida pela Prefeitura Municipal, sob as penas da Lei 8.666/93 e posteriores
alterações.
2.2 – Os produtos deverão conter marca.
2.3- A Prefeitura Municipal de Juatuba rejeitará no todo ou em parte, o recebimento do objeto
desta licitação, que esteja em desacordo com este Edital e a Autorização de Fornecimento
ou documento equivalente.
2.4- Se for constatado no ato da entrega qualquer irregularidade com os produtos
fornecidos, tal como marca diferente da licitada, má qualidade do produto, ou ainda sem data
de validade, mercadoria vencida ou não contendo rótulo, o fornecedor deverá realizar a troca
imediatamente nas mesmas condições solicitadas e no prazo de 24 horas.
13 - DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
13.1- Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará os itens constantes do objeto
da licitação ao seu respectivo licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado
pelo Prefeito Municipal de Juatuba.
13.2- Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, o Prefeito Municipal de Juatuba adjudicará, homologará e contratará o objeto
da licitação.
14 - DAS CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO
14.1 – Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a apresentação da nota
fiscal/fatura atestada pelo órgão responsável pelo recebimento do material, ou no 1º
(primeiro) dia útil subseqüente, se o vencimento ocorrer em dia em que não houver
expediente na Prefeitura Municipal.
14.1.1 - O pagamento será efetuado através de depósito bancário, em conta corrente da
contratada, descrita na nota fiscal.
14.1.2 – não serão efetuados pagamentos através de Boletos Bancários ou a terceiros;
14.1.3 - por ocasião do pagamento, deverá o proponente apresentar, em cada ato, cópia das
Certidões Negativas Federal, FGTS, CND municipal e CNDT sendo que a não apresentação
implicará na retenção do pagamento até que seja regularizada a situação da empresa
perante os órgãos competentes;
14.1.4- o pagamento somente será feito desde que tenham sido cumpridas as obrigações da
empresa contratada, e corretos os dados e valores registrados na nota fiscal/fatura;
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14.1.5- a nota fiscal/fatura não aprovada pela Prefeitura Municipal de Juatuba, será devolvida
à empresa contratada para as necessárias correções, contando-se o prazo estabelecido na
cláusula anterior a partir da data de sua reapresentação;
14.1.6- a devolução da nota fiscal/fatura, não aprovada pela Prefeitura Municipal de Juatuba,
em hipótese alguma servirá de pretexto para que a empresa contratada suspenda o
fornecimento do objeto desta licitação e da Autorização de Fornecimento;
14.1.7- caso o material não tenha sido entregue na forma e condições de aquisição
estabelecidas neste Edital, o pagamento ficará suspenso até que sejam atendidas as formas
e condições pactuadas, sem prejuízo de aplicação das penalidades previstas no Edital e
seus anexos.
15- DOS REAJUSTES
15.1- Os preços são fixos e irreajustáveis. Exceto para restabelecer o equilíbrio econômico
financeiro, conforme previsão legal.
16- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16.1 – A empresa vencedora responderá administrativamente pela qualidade e eficiência da
execução integral do contrato.
16.2 – A verificação, durante a realização do contrato, de quaisquer falhas que importem em
prejuízo à administração ou à terceiros, serão considerados como inexecução parcial do
contrato.
16.3 – Será a empresa responsabilizada administrativamente por falhas ou erros na
execução do contrato que vierem a acarretar prejuízos ao Município de Juatuba, sem
exclusão da responsabilidade criminal e civil por danos morais ou físicos a terceiros, nos
termos da Lei.
16.4 - Pela inexecução total ou parcial do objeto, bem como atrasos injustificados, assim
considerados pela administração pelo adjudicatário, sem prejuízo das responsabilidades civil
e criminal, a Administração poderá aplicar-lhe as seguintes sanções, garantida a prévia
defesa:
16.4.1 - Advertência;
16.4.2 - Multa administrativa, graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo
em seu total a 10% (dez por cento) do valor do contrato, cumulável com as demais sanções;
16.4.3 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
o Município, por prazo de até 05(cinco) anos;
16.4.4 - A proponente vencedora ficará sujeita à multa pecuniária de 0,1% (um décimo por
cento) por dia de atraso do início da prestação de serviço ou entrega do material, sem prévia
comunicação ao setor de compras/licitação, até o limite de 10% (dez por cento) do valor do
contrato.
16.5 – Quem convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame,
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidônio ou cometer fraude fiscal,
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ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e,
será descredenciado dos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o
inciso XIV do art. 4º da Lei Federal nº10.520/02, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem
prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.
16.6- E ainda conforme: DECRETO MUNICIPAL Nº. 1792 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2013 e
IN 01/2019 onde dispõe normas regulamentares sobre o procedimento administrativo de
apuração de infrações administrativas cometidas por licitantes e contratados da
Administração Pública Municipal.
17 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
17.1- Os recursos financeiros para o pagamento correrão por conta das dotações abaixo no
presente exercício e por dotação equivalente no exercício subseqüente.
- Conforme Anexo I do edital
18 – DO FORO
18.1- Para questões suscitadas e não resolvidas administrativamente, elege-se como
competente para dirimí-las o Foro da Comarca de Mateus Leme/MG, que os conhecerá e
julgará, na forma da Lei.
19- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
19.1- Nenhuma indenização será devida ao proponente pela apresentação da documentação
ou elaboração das propostas de que trata o presente Edital.
19.2- Na hipótese de não haver expediente nos dias estabelecidos para a prática de
quaisquer atos pertinentes a esta licitação, serão eles adiados, automaticamente, para o
primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local, salvo comunicação expressa do
Pregoeiro.
19.3- A anulação do procedimento licitatório, por motivo de ilegalidade, não gera obrigação
de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo segundo do artigo 15 do Decreto nº 42.408
de 08 de março de 2002.
19.4- Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o dia do vencimento.
19.5- Só se iniciam e vencem os prazos referidos no subitem anterior, em dia de expediente
da Prefeitura Municipal de Juatuba.
19.6- Após a apresentação da documentação e da proposta não serão aceitas alegações de
desconhecimento ou discordância de seus termos.
19.7- É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior em qualquer fase do julgamento
promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a
aferição do ofertado, bem como, solicitar a Órgãos competentes a elaboração de pareceres
técnicos destinados a fundamentar as decisões.
19.8- É vedada à licitante retirar sua documentação, proposta ou parte dela, após a abertura
da sessão do pregão.
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19.9- O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, de acordo com
o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93.
19.10- É vedado à adjudicatária a sub-contratação parcial ou total do objeto da presente
licitação, sem a expressa autorização da Prefeitura Municipal de Juatuba.
19.11- A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público,
decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, e deverá ser anulada, em todo
ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer
escrito e devidamente fundamentado.
19.12- O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente
formais observadas na documentação e/ou propostas, desde que não contrariem a
legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação.
19.13- O edital está disponível no site www.juatuba.mg.gov.br e também no Setor de
Licitação da Prefeitura Municipal de Juatuba, Praça dos Três poderes, s/nº, Bairro Centro,
Juatuba/MG, no horário de 08:00 ás 16:00 horas, de segunda à sexta-feira (dias úteis).
19.14- Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro, na sessão do Pregão.
Juatuba, 15 de setembro de 2021.

____________________________________
Maisa de Oliveira Aquino Teodoro
Secretária Municipal de Administração Interina
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1- OBJETO:
1.1 – Constitui objeto da presente licitação para fins de REGISTRO DE PREÇOS a aquisição
de material de consumo para curativos, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde,
conforme quantitativos e especificações abaixo:
1.2 - Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no site
www.comprasgovernamentais.gov.br e as especificações técnicas constantes no Termo de
Referência – Anexo I, o licitante deverá obedecer a este último.
Item

Código

Descrição do Produto

Quantidade Unidade

0001

000017626

BANDAGEM INESLÁSTICA 10,0cm X 1,0 mts Bandagem impregnada com pasta à
base de óxido de zinco, goma acácia, glicerol, óleo de rícino e água deionizada.
Tamanho: 10,0 cm x 10,0 mts, Peridiocidade de troca: Semanal. CATMAT: 478134

600

UN

0002

000017628

COBERTURA DE ESPUMA 15 X 15 CM Curativo de alta absorção com prata;
estéril; não aderente, macio de cor levemente acinzentada, de material não tecido,
altamente resistente à tração, composto por fibras de carboximetilcelulose e de
1,2% de prata iônica, cloreto de benzetônio e ácido etilenodiamino tetra-acético.
Promove a absorção vertical com retenção do exsudato na fibra formando um gel
coeso, proporcionando meio úmido auxiliando na remoção de tecidos
desvitalizados, para lesões de médio a alto exsudato, queimaduras.
Tamanho aproximado: 15 cm x 15 cm. Peridiocidade de troca: Devido ao perfil de
liberação da prata, há um efeito antimicrobiano contínuo durante todo tempo de
uso (até 7 dias). CATMAT: 429263

500

UN

0003

000017627

COBERTURA DE HIDROFIBRA 10 X 10 CM Curativo plano e estéril composto de
fibras contendo 85% de Alginato de Cálcio e 15% de Carboximetilcelulose,
proporcionando uma ótima performance no tratamento de feridas em termos de
compatibilidade, absorção e formação de gel. Relação do ácido manurônico e do
ácido gulurônico 2/1 do alginato de cálcio. Absorção de 28,08 g de Solução de
Cloreto de Cálcio/Cloreto de Sódio. Sua estrutura fibrosa permite que o curativo se
adapte à forma da ferida e proporcione uma grande capacidade de absorção. Na
mudança do curativo, permite a remoção em peça única sem trauma para a
ferida.Tamanho: 10 cm x 10 cm. CATMAT: 434557

500

UN

0004

000017629

CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO 10;0 X 10,0 CM Carvão ativado com prata
envelope - estéril (sachê); uso único; composto de um tecido de carvão ativado;
impregnado com prata; envolto por invólucro não aderente, selado em toda sua
extensão.Tamanho aproximado: 10,5 cm x 10,5 cm.
Peridiocidade de troca: Colocar o curativo de carvão ativado inicialmente a cada 48
ou 72 horas, dependendo da capacidade de adsorção. Quando a ferida estiver
sem infecção, a troca deverá ser feita de 3 a 7 dias. CATMAT: 433141

500

UN

0005

000017631

CURATIVO HIDROCOLOIDE 10 X 10 CM Composto por uma camada interna
autoadesiva hipoalergênica, contendo hidrocolóide (CMC-carboximetilcelulose
sódica), poli-isobutileno e conservantes; uma camada externa de filme de
poliuretano; e um liner, composto por papel siliconado.
Tamanho: 10 cm x 10 cm. Peridiocidade de troca: Dependendo da ferida, o
curativo pode permanecer por, no máximo, 7 dias.
CATMAT: 436395

500

UN

0006

000017632

CURATIVO HIDROCOLÓIDE 15,0 X 20,0 CM Composto por uma camada interna
autoadesiva hipoalergênica, contendo hidrocolóide (CMC-carboximetilcelulose
sódica), poli-isobutileno e conservantes; uma camada externa de filme de
poliuretano; e um liner, composto por papel siliconado.

500

UN
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Tamanho aproximado: 15 cm x 20 cm. Peridiocidade de troca: Dependendo da
ferida, o curativo pode permanecer por, no máximo, 7 dias. CATMAT: 440925
0007

000017633

0008

000009526

CURATIVO NÃO ADERENTE 21 X 8 CM Compressa de acetato de celulose
(Rayon) estéril, não aderente impregnada com emulsão de petrolatum umectante,
original de óleos minerais.Tamanho: 7,6 cm x 20,3 cm. Peridiocidade de troca:
Trocar o curativo de contato sempre que apresentar aderência à lesão ou de
acordo com a saturação do curativo secundário. CATMAT: 434114
PLACA DE ALGINATO DE CÁLCIO 10 X 20 CM PLACA DE ALGINATO DE

500

UN

500

UN

CÁLCIO 10 X 20 CM. CATMAT: 402817

2– DA FORMA DE ENTREGA OU FORNECIMENTO
2.1 - Os produtos deverão ser entregues no almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde,
localizado à Rua Antônio Suga Say – 149 Centro/Juatuba, de 2ª à 6ª feira no horário de
08:00 às 12:00 e de 13:00 às 16:00 horas, ou outro local indicado dentro do Município de
Juatuba, no máximo 10 (dez) dias corridos após o recebimento da Autorização de
Fornecimento (total ou parcial do contrato), emitida pela Prefeitura Municipal, sob as penas
da Lei 8.666/93 e posteriores alterações.
2.2 – Os produtos deverão conter marca.
2.3- A Prefeitura Municipal de Juatuba rejeitará no todo ou em parte, o recebimento do objeto
desta licitação, que esteja em desacordo com este Edital e a Autorização de Fornecimento
ou documento equivalente.
2.4- Se for constatado no ato da entrega qualquer irregularidade com os produtos
fornecidos, tal como marca diferente da licitada, má qualidade do produto, ou ainda sem data
de validade, mercadoria vencida ou não contendo rótulo, o fornecedor deverá realizar a troca
imediatamente nas mesmas condições solicitadas e no prazo de 24 horas.
3– DA FISCALIZAÇÃO DA ENTREGA
3.1 - A entrega será verificada e / ou fiscalizada por servidor (es) designado (s), constando
em relatório qualquer ocorrência ou deficiência e á licitante vencedora será encaminhada
uma cópia objetivando imediata correção das irregularidades apontadas.
3.2- A Prefeitura Municipal de Juatuba rejeitará no todo ou em parte, o recebimento do objeto
desta licitação, que esteja em desacordo com este Edital e a Autorização de Fornecimento
ou documento equivalente.
4 -DO PRAZO ADA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1 – A Ata terá validade pelo período de 12 (doze) meses, a contar da data de sua
assinatura.
5 – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
5.1 – Compete à Secretaria Municipal de Saúde o acompanhamento e controle da
execução do contrato, bem como a expedição das autorizações de serviços/ fornecimentos /
entrega, competindo-lhe ainda atestar as faturas / notas fiscais encaminhado-as para fins de
pagamento.
5.2 – Fiscal do contrato: ...................................
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6- DA FORMA DE FATURA E PAGAMENTO
6.1 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da nota
fiscal/fatura atestada pelo órgão responsável pelo recebimento do material, ou no 1º
(primeiro) dia útil subseqüente, se o vencimento ocorrer em dia em que não houver
expediente na Prefeitura Municipal.
6.2- O pagamento será efetuado através de depósito bancário, em conta corrente da
contratada, descrita na nota fiscal.
6.3 – Não serão efetuados pagamentos através de boletos bancários ou a terceiros.
7 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
7.1 - Os recursos financeiros para o pagamento correrão por conta das dotações abaixo no
presente exercício e por dotação equivalente no exercício subseqüente.
Saúde: 0821.10.0301.0027.2166.3390300000.102.000 F 546
8 – DAS DEMAIS CONDIÇÕES
8.1 - Outras condições conforme Edital desta Licitação. Pregão Eletrônico
– Normas Gerais.
Juatuba, 15 de setembro de 2021.

_________________________________
Maisa de Oliveira Aquino Teodoro
Secretário Municipal de Administração Interino
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
PROCESSO LICITATÓRIO N.º_____/2021
PREGÃO ELETRÔNICO N.º ____/2021
À
Prefeitura Municipal de Juatuba/MG
Att. Sr(a) Pregoeiro(a)/ Equipe de apoio
Item

Quantidade

0001

600

Unidade
UN

Descrição

Marca

Preço
Unitário

Preço
Total

BANDAGEM INESLÁSTICA 10,0cm X
1,0 mts Bandagem impregnada com
pasta à base de óxido de zinco, goma
acácia, glicerol, óleo de rícino e água
deionizada.
Tamanho: 10,0 cm x 10,0 mts,
Peridiocidade de troca: Semanal.
CATMAT: 478134

0002

Declaramos estar de acordo com todas as cláusulas e anexos deste edital.
Empresa/Proponente: _________________________________________________
CNPJ/CPF: __________________________________________________________
Nome do Representante Legal: __________________________________________
CPF do Representante Legal: ___________________________________________
Validade da Proposta: ________ (Mínimo: 60 dias)
Endereço____________________________________________________________,
Telefone ( )_______________. celular ( )__________________Fax( )__________
E-mail 1 _____________________________ E-mail 2_________________________
Carimbo CNPJ
______________________________________
Assinatura do Representante Legal
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ANEXO III
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO LICITATÓRIO N.º_____/2021
PREGÃO ELETRÔNICO N.º ____/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º .........
A Prefeitura Municipal de Juatuba com sede na Praça dos Três Poderes s/nº, Centro, na
cidade de Juatuba/ MG, inscrita no CNPJ sob o nº 64.487.614.0001/22 neste ato
representado(a) pelo(a) ...... (cargo e nome), considerando o julgamento da licitação na
modalidade de pregão, na forma eletrônica para REGISTRO DE PREÇOS nº ......./20...,
processo administrativo n.º ........, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e
qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade
cotada atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas
constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto
1.130/2009 e em conformidade com as disposições a seguir:
1.

DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual fornecimento de
..........................., conforme descrito no termo de Referência do edital do Pregão Eletrônico
nº ........../21......, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
1.1.

2.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

(Colocar o item do vencedor com quantitativo e preço)
3.
3.1
4.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.
VALIDADE DA ATA

A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da data de
sua assinatura não podendo ser prorrogada.
4.1.

5.

REVISÃO E CANCELAMENTO

Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à
Administração promover as negociações junto ao fornecedor.
5.1.

Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por
motivo superveniente, a Administração convocará o fornecedor para negociar a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
5.2.

O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
5.3.

5.3.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos
valores de mercado observará a classificação original.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor
não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura Municipal de Juatuba poderá:
5.4.
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5.4.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do
pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados; e
5.4.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura Municipal de Juatuba deverá
proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para
obtenção da contratação mais vantajosa.
5.5.

5.6.

O registro do fornecedor será cancelado quando:

5.6.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
5.6.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
5.6.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou
5.6.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administrativo com a Prefeitura Municipal de Juatuba
O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
5.7.

5.7.1. por razão de interesse público; ou
5.7.2. a pedido do fornecedor.
6.

DAS PENALIDADES

O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades
estabelecidas no Edital.
6.1.

É da competência da Prefeitura Municipal de Juatuba a aplicação das penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço.
6.2.

7.

CONDIÇÕES GERAIS

As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento
do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais
condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo ao edital.
7.1.

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços,
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
7.2.

No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, (lote) só será admitida a
contratação dos itens nas seguintes hipóteses:
7.3.

7.3.1. contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de
quantitativos definidos no certame; ou
7.3.2. contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja
o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual
teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

19

Juatuba, ...de ........ de 2021.

Prefeito Municipal de Juatuba

Secretario Municipal (se for o caso)

____________________________
Detentora (nome, RG, Cargo)

Testemunhas: 1) Nome
CPF

2) Nome
CPF
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ANEXO IV
MODELO DE MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO Nº ______/2021
CONTRATO
DE
..................................................
QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO
COMO "CONTRATANTE", O MUNICÍPIO
DE JUATUBA E DE OUTRO LADO
COMO
"CONTRATADA",
A
EMPRESA..................................................
......, EM CONFORMIDADE COM AS
CLÁUSULAS ABAIXO:
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES E DA FUNDAMENTAÇÃO
1.1
- O município de ........................................,CNPJ.: ..........., neste ato representado por
seu prefeito, o Sr. ......................................., doravante denominado CONTRATANTE, e a (o)
empresa ............................., com sede à ........................................... , n.º ............. , bairro
..............................,cidade ......................, estado de............., CEP.........., tel/fax nº.................
inscrito no CNPJ.: ............., Inscrição Municipal/Estadual n.º ................., doravante
denominada CONTRATADA, por seu representante legal, Sr. ...................., portador do CPF
nº.....................,resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas e condições
seguintes:
1.2
- A presente Contratação decorre do Pregão Eletrônico Nº. ............... Processo
Administrativo de Nº............. , efetuada com base na Lei nº 8.666 de 21/06/93 e legislação
em vigor.
3. CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1- Fornecimento de .........................................em atendimento à Secretaria Municipal de
....................., nas condições estabelecidas no Termo de Referência e demais documentos
técnicos que se encontram anexos ao Instrumento Convocatório do certame que deu origem
a este instrumento.
Inserir os itens, valor e quantidade
3. CLÁUSULA TERCEIRA - DOS DOCUMENTOS DA CONTRATAÇÃO
3.1 - Fazem parte desta contratação os seguintes documentos:
3.1.1 - O próprio contrato;
3.1.2 - O edital;
3.1.3 - A Proposta do contratado
3.1.4 - Em caso de conflito entre os documentos da contratação a prioridade será decidida de
acordo com a ordem acima mencionada.
4. CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA
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4.1- O prazo de vigência do presente Contrato é de............... a contar da data de assinatura
do contrato/ou da Ordem de início dos serviços, podendo ser prorrogado caso haja interesse
das partes, na forma do art. 57, II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
5. CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO
5.1- O valor total da contratação é de R$ .......... (.....)
5.2- No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de
licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do
objeto da contratação.
6. CLÁUSULA SEXTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1 - Os recursos financeiros para o pagamento correrão por conta das dotações abaixo no
presente exercício e nas dotações equivalentes no exercício seguinte.
Incluir as dotações orçamentárias.
7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS MEDIÇÕES E PAGAMENTOS
7.1 - Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a apresentação da nota
fiscal/fatura, atestada pelo órgão responsável pelo recebimento dos produtos, ou no 1º
(primeiro) dia útil subseqüente, se o vencimento ocorrer em dia em que não houver
expediente na Prefeitura Municipal.
7.2 - O pagamento será efetuado através de Depósito Bancário, em Conta Corrente da
Contratada, descrita na Nota Fiscal.
7.3 – Não serão efetuados pagamentos através de Boletos Bancários ou a terceiros.
7.4 – A liberação do pagamento estará condicionada à apresentação por parte da Contratada
de cópia das guias de recolhimento de INSS, FGTS, Folha de Pagamento da respectiva mão
de obra utilizada no período e ainda CND Federal, CND Municipal e CNDT juntamente com a
Nota Fiscal/fatura.
7.5- O pagamento somente será feito desde que tenham sido cumpridas as obrigações da
empresa contratada, e corretos os dados e valores registrados na nota fiscal/fatura.
7.6- A nota fiscal/fatura não aprovada pela Prefeitura Municipal de Juatuba, será devolvida à
empresa contratada para as necessárias correções, contando-se o prazo estabelecido na
cláusula anterior a partir da data de sua reapresentação.
7.7 - A devolução da nota fiscal/fatura, não aprovada pela Prefeitura Municipal de Juatuba,
em hipótese alguma servirá de pretexto para que a empresa contratada suspenda a
prestação de serviços do objeto desta licitação e da Autorização de Fornecimento.
7.8- Caso os serviços não tenha sido executado na forma e condições de contratação
estabelecidas neste Edital, o pagamento ficará suspenso até que sejam atendidas as formas
e condições pactuadas, sem prejuízo de aplicação das penalidades previstas no Edital e
seus anexos.
7.90 – Colocar no corpo da Nota Fiscal o nº do Processo Administrativo de Compra e do
Pregão.
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7.10 - É obrigação do contratado, manter durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação. (art. 55 inc XII Lei 8.666/93).
9. CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO
9.1- Compete a Secretaria Municipal de Saúde o acompanhamento e controle da execução
do contrato, bem como a expedição das autorizações de serviços/ fornecimentos / entrega,
competindo-lhes ainda atestar as faturas / notas fiscais encaminhado-as para fins de
pagamento.
9.2 – Fiscais:............................
10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESPONSABILIDADE E DIREITOS DAS PARTES
10.1- DA CONTRATANTE
10.1.1 – Efetuar o pagamento à contratada nas condições definidas no contrato/Edital.
10.1.2 - A contratante por meio de seus representantes terá poderes para fiscalizar a
prestação dos serviços.
10.1.3 - As ações exercidas pela contratada conforme abaixo descritas não isentam a
contratada de suas responsabilidades de executar, de maneira plenamente satisfatória, os
serviços ora contratados.
10.1.4 - A contratante não se responsabilizará por danos, extravios, perdas parciais ou totais
causadas aos bens da contratada, e/ou de seus empregados.
10.1.5 - À contratante é reservado o direito de verificar nos registros da contratada sempre
que julgar necessário, o cumprimento das obrigações de sua responsabilidade (sociais,
fiscais, trabalhistas, etc.).
10.1.6- Zelar pelo bom andamento do presente contrato, dirimindo dúvidas porventura
existentes, através do servidor que vier a ser designado Fiscal do Contrato;
10.1.7- Relacionar-se com a CONTRATADA através de servidor (es) designado(s) pela
CONTRATANTE, o(s) qual(is) acompanhará(arão) e fiscalizará(arão) a execução do objeto
contratado, verificando os aspectos quantitativos e qualitativos.
10.1.8- Publicar o resumo do Contrato e seus Aditamentos que houver no DOM (Diário
Oficial do Município).
10.1.9- As notificações/intimações e demais comunicações poderão ser feitas pela
CONTRATANTE através de correio eletrônico ou Fax, produzindo os devidos efeitos legais;
10.2- DA CONTRATADA
10.2.1 – Manter as condições de habilitação durante o contrato, apresentando mensalmente
a Certidão Negativa Federal e o Certificado de Regularidade Fiscal com o FGTS, CND
Municipal e CNDT junto com a Nota Fiscal.
10.2.2 – A contratada se obriga a executar o objeto do presente contrato acatando as
orientações e decisões emanadas da contratante, inclusive aquelas relacionadas com o mau
desempenho dos empregados da Contratada tanto aspecto disciplinar, quanto operacional;
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11 – CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DA EXECUÇÃO/ENTREGA
11.1 - Os produtos deverão ser entregues no almoxarifado da Secretaria Municipal de
Saúde, localizado à Rua Antônio Suga Say – 149 - Centro/Juatuba, de 2ª à 6ª feira no horário
de 08:00 às 12:00 e de 13:00 às 16:00 horas, ou outro local indicado dentro do Município de
Juatuba, no máximo 10 (dez) dias corridos após o recebimento da Autorização de
Fornecimento (total ou parcial do contrato), emitida pela Prefeitura Municipal, sob as penas
da Lei 8.666/93 e posteriores alterações.
11.2 – Os produtos deverão conter marca.
11.3- A Prefeitura Municipal de Juatuba rejeitará no todo ou em parte, o recebimento do
objeto desta licitação, que esteja em desacordo com este Edital e a Autorização de
Fornecimento ou documento equivalente.
11.4- Se for constatado no ato da entrega qualquer irregularidade com os produtos
fornecidos, tal como marca diferente da licitada, má qualidade do produto, ou ainda sem data
de validade, mercadoria vencida ou não contendo rótulo, o fornecedor deverá realizar a troca
imediatamente nas mesmas condições solicitadas e no prazo de 24 horas.
11.5 - Serão considerados também, já inclusos no preço, frete, carga e descarga, todos
impostos, tributos e/ou encargos de qualquer natureza devidos pela contratada aos poderes
públicos quer sejam eles Federal, Estadual, ou Municipal, diretamente relacionados com o
objeto deste Contrato.
11.6 – Os produtos serão pedidos de acordo com a necessidade da secretaria;
11.7 - A Prefeitura Municipal de Juatuba rejeitará no todo ou em parte, o recebimento do
objeto desta licitação, que esteja em desacordo com este Edital e a Autorização de
Fornecimento ou documento equivalente.
11.8- Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666,
de 1993.
11.9- A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato e, no caso particular de reforma de edifício ou de
equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.
11.10- As supressões resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão
exceder os limites estabelecidos no subitem anterior.
11.11 - Na assinatura do presente Contrato, a Contratada declara sua responsabilidade
exclusiva sobre a quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato.
11.12 - É vedada a cessão ou subcontratação no todo ou em partes pela contratada.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1- Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, o
licitante/adjudicatário que:
12.1.1- não assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da
proposta;
12.1.2- apresentar documentação falsa;
12.1.3- deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
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12.1.412.1.512.1.612.1.7-

ensejar o retardamento da execução do objeto;
não mantiver a proposta;
cometer fraude fiscal;
comportar-se de modo inidôneo.

12.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de
lances.
12.3. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de
infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo
à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo
necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade
competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual
instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo.
12.4. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas
como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº
12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
12.5. O processamento do Processo Administrativo não interfere no seguimento regular dos
processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à
Administração Pública resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a
participação de agente público.
12.6. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela
conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Código Civil.
12.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
12.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
12.9. E ainda conforme: DECRETO MUNICIPAL Nº. 1792 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2013 e
IN 001/2019, onde dispõe normas regulamentares sobre o procedimento administrativo de
apuração de infrações administrativas cometidas por licitantes e contratados da
Administração Pública Municipal.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RESCISÃO
13.1 - O presente contrato poderá ser rescindido imediatamente na ocorrência dos seguintes
motivos:
13.1.1 - Determinada por ato motivado da Administração, após processo regular,
assegurando o contraditório e plena defesa, nos casos do Artigo 78, inciso I a XII e XVII e
Parágrafo Único da Lei nº 8.666 de 21/06/93.
13.1.2 - Amigável, por acordo entre as partes reduzido a Termo no Processo de Licitação,
desde que haja conveniência para a Administração.
13.1.3 - Judicial, nos termos da Legislação.
13.1.4 - No caso de rescisão do Contrato, ficará suspenso o pagamento à "CONTRATADA",
até que se apurem eventuais perdas e danos.
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13.1.5- Ocorrendo a rescisão, à "CONTRATADA" caberá receber o valor dos produtos
entregues até a data da rescisão.
13.1.6 - Em caso de concordata ou falência da Contratada;
13.1.7 - Na inadimplência da Contratante ou Contratada.
13.2 - No caso de rescisão do contrato, ficará suspenso o pagamento à contratada, até que
se apurem eventuais perdas e danos.
13.3- O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar:
13.3.1- Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos em relação
ao cronograma físico-financeiro, atualizado;
13.3.2- Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
13.3.3- Indenizações e multas.
13.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
14. CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS E DOS
ACRÉSCIMOS
14.1 - Os preços são fixos e irreajustáveis exceto para restabelecer o seu equilíbrio
econômico financeiro, devidamente fundamentado conforme previsto na Lei Federal n.º
8.666, de 21 de junho de 1.993. Por força da Lei Federal n.º 8.880 de 27 de maio de 1.994.
15.CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES
15.1 - Pela inexecução total ou parcial do objeto, bem como atrasos injustificados, assim
considerados pela administração pelo adjudicatário, sem prejuízo das responsabilidades civil
e criminal, a Administração poderá aplicar-lhe as seguintes sanções, garantida a prévia
defesa:
15.1.1 - advertência;
15.1.2 - multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor do contrato;
15.1.3 - suspensão temporária de participação em licitações com o Município pelo prazo de 2
(dois) anos;
15.1.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Município na forma
prevista no Inciso IV, Art. 87, da Lei nº 8.666/93.
15.2 - As sanções previstas nos itens 15.1.1, 15.1.2 e 15.1.3, poderão ser aplicadas
juntamente com a do sub-item 15.1.4 pelo Município, facultando a defesa prévia do
interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias, com exceção da declaração
de inidoneidade, cujo prazo de defesa será de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao
processo, conforme estabelecido no § 3º, Art. 87 da Lei nº 8.666/93.
15.3 - O atraso injustificado do contratado, para efetuar a entrega do objeto desta licitação,
sujeitá-lo-á à multa de mora no valor de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia excedente,
sobre o valor do contrato, levando-se em consideração o prazo de entrega especificado em
sua proposta.
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- QUINTA – FORO
16.1 - É eleito o foro da Comarca de Mateus Leme - MG, para solução de quaisquer dúvidas
ou pendência oriundas do presente Contrato com expressa renúncia de quaisquer outros por
mais especiais que sejam.
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E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em duas vias
de igual teor e forma à vista de duas testemunhas, prometendo cumpri-lo por si por seus
herdeiros e sucessores.
Juatuba, ___ de ___________de 2021.

Prefeito(a) Municipal de Juatuba

Testemunhas:
CPF- ___________________

Contratada

CPF-__________________________
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