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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

 

 

Processo licitatório nº 151/2022 

Modalidade: Pregão Eletrônico- SRP nº 015/2022 

Tipo: Menor preço por item 

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E EQUI-

PAMENTOS DE INFORMÁTICA, MOBILIÁRIO EM GERAL, CÂMARA PARA MEDICAMENTOS E OUTROS PARA 

ADEQUAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPPIO DE NANUQUE-MG DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 

SES/MGN°7824 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2021. 

 

 
Obtivemos através do acesso à página www.nanuque.mg.gov.br ou www.bbmnetlicitacoes.com.br, nesta 

data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima indicada. 

 

 

Local: _____________________________________________ 

 

Data: ______________________________________________ 

 

Assinatura: _________________________________________ 

 

Senhor licitante, 

 

Visando à comunicação futura entre este município e sua empresa, solicitamos à Vossa Senhoria 

preencher o recibo de retirada do edital e remeter à Comissão Permanente de Licitação pelo e-mail licita-

cao@nanuque.mg.gov.br. 

 

A não remessa do recibo exime o município de Nanuque da responsabilidade da comunicação por 

meio de e-mail de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem 

como quaisquer informações adicionais, não cabendo qualquer reclamação posterior. 

Nome da empresa: ____________________________________________________________ 

CNPJ: ______________________________________________________________________ 

Endereço: ___________________________________________________________________ 

Cidade: __________________________________________ Estado: ____________________ 

Telefone: ___________________________________________________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

Responsável para contato: ______________________________________________________ 

http://www.nanuque.mg.gov.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
mailto:licitacao@nanuque.mg.gov.br
mailto:licitacao@nanuque.mg.gov.br
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                                                                              EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

INFORMAÇÕES BÁSICAS 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO nº 151/2022 

 

MODALIDADE: Pregão Eletrônico- SRP nº 015/2022 

 

TIPO: Menor preço por item 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E EQUI-

PAMENTOS DE INFORMÁTICA, MOBILIÁRIO EM GERAL, CÂMARA PARA MEDICAMENTOS E OUTROS PARA 

ADEQUAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPPIO DE NANUQUE-MG DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 

SES/MGN°7824 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2021. 

 

PRAZO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 21 de julho de 2022às 08h30min. 

 

ABERTURA E ANÁLISE DAS PROPOSTAS: 21 de julho de 2022 às 09h01min. 

 

LOCAL PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: www.bbmnetlicitacoes.com.br 

 

CONSULTAS E AQUISIÇÃO DO EDITAL: Pela internet, no site deste município, no endereço www.nanu-

que.mg.gov.br, e na página eletrônica do BBMNET – Licitações Públicas, no endereço www.bbmnetlicita-

coes.com.br.  

 

ESCLARECIMENTOS: através do e-mail licitacao@nanuque.mg.gov.br, no endereço www.bbmnetlicita-

coes.com.br, pelo telefone (33) 3621-4012, ou fax (33) 3621-5880. Os pedidos de esclarecimentos referentes 

ao processo licitatório acima devem ser encaminhados no prazo máximo de três dias úteis anteriores à data 

de abertura da sessão pública, por meio eletrônico, na forma do edital. 

  

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.nanuque.mg.gov.br/
http://www.nanuque.mg.gov.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
mailto:licitacao@nanuque.mg.gov.br
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO nº 151/2022 

 

MODALIDADE: Pregão Eletrônico- SRP nº 015/2022 

 

TIPO: Menor preço por item 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E EQUI-

PAMENTOS DE INFORMÁTICA, MOBILIÁRIO EM GERAL, CÂMARA PARA MEDICAMENTOS E OUTROS PARA 

ADEQUAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPPIO DE NANUQUE-MG DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 

SES/MGN°7824 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2021. 

PREÂMBULO 

O Município de Nanuque/MG torna público, para conhecimento dos interessados, que na data, horário e 

local indicados, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO – PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 

015/2022, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrição contida neste Edital e seus Anexos. O 

procedimento licitatório obedecerá à Lei nº 10.520, de 2002, ao Decreto Municipal nº. 005  de 05 de Janeiro 

de 2017 e Decreto nº 006, de 23/01/2017, à Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, à Lei 

Complementar nº 123, de 2006, e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 1993, bem como à legislação correlata, 

e demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos. 

 

Os trabalhos serão realizados em sessão pública, por meio da internet, utilizando condições de segurança – 

criptografia e autenticação – em todas as suas fases, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados 

ou transferidos para a plataforma BBMNET Licitações, acessível em www.bbmnetlicitacoes.com.br.  

OBJETO 

1. O objeto da presente licitação é para REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MA-

TERIAS PERMANTE E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MOBILIÁRIO EM GERAL, CÂMARA PARA MEDICA-

MENTOS E OUTROS PARA ADEQUAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPPIO DE NANUQUE-MG DE 

ACORDO COM A RESOLUÇÃO SES/MGN°7824 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2021, conforme condições, quanti-

dades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 

1.1. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao 

licitante a participação em quantos itens for de seu interesse. 

 

ÓRGÃO REQUISITANTE 

2.  Secretaria Municipal de saúde  

 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta 

licitação e que atendam a todas as condições de habilitação estabelecidas neste instrumento convocatório. 

 

3.1. Não poderão participar desta licitação: 

 

a) aqueles que sejam proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 

forma da legislação vigente; 

b) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber 

citação e responder administrativa ou judicialmente; 

c) aqueles que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

d) aqueles que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, 

concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação; 

e) aqueles que sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de governo; 

f) o prefeito, o vice-prefeito, os vereadores e os servidores municipais, bem como as pessoas ligadas 

a qualquer deles por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou adoção, sub-

sistindo a proibição até seis meses após findas as respectivas funções. 

 

3.2. A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo des-

cumprimento, sujeitar-se-á às penalidades cabíveis. 

 

CREDENCIAMENTO DO LICITANTE NO PORTAL BBMNET 

4. Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave e senha de acesso poderão ser iniciados 

diretamente no site de licitações no endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br, acesso “credencia-

mento – licitantes (fornecedores)”. 

 

4.1. 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.bbmnetlicitacoes.com.br. 

 

4.1.1. Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso ao sistema BBMNET Licitações poderá ser 

esclarecida através dos canis de atendimento da Bolsa Brasileira de Mercadorias, de segunda a sexta-feira, 

das 8 às 18 horas (horário de Brasília) através dos canais informados no site www.bbmnetlicitacoes.com.br. 

 

4.2. O licitante responsabiliza-se, exclusiva e formalmente, pelas transações efetuadas em seu nome, assume 

como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados por ele ou por seu re-

presentante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da 

licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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4.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais e mantê-los atualiza-

dos junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à al-

teração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

 

4.3.1. A não observância do disposto no subitem anterior implicará a desclassificação no momento da habi-

litação. 

 

PARTICIPAÇÃO, PROPOSTAS E LANCES 

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

tante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços e documentos de habilitação por 

meio do sistema eletrônico no site www.bbmnetlicitacoes.com.br, na opção “login”, em seguida “licitação 

pública” e, por fim, “sala de negociação”. 

 

5.1. As propostas de preço deverão ser encaminhadas eletronicamente até data e horário definidos, con-

forme indicação na primeira página deste edital. 

 

5.2. Caberá 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 quaisquer men-

sagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

 

5.3. Caso haja desconexão com o pregoeiro(a) no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema ele-

trônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o(a) pregoeiro(a), 

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

 

5.3.1. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o(a) pregoeiro(a) persistir por tempo superior a dez 

minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comu-

nicação do fato pelo(a) pregoeiro(a) aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

 

5.4. Caso exista a necessidade de ser suspenso o pregão, tendo em vista a quantidade de itens, o(a) prego-

eiro(a) designará novo dia e horário para a continuidade do certame. 

 

5.5. 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.bbmnetlicitacoes.com.br, que 

veiculará avisos, convocações, desclassificações de licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao 

procedimento e também pela página www.nanuque.mg.gov.br. 

 

5.6. A partir do horário previsto no edital, terá início à sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação 

das propostas de preços recebidas pelo sítio já indicado, passando o(a) pregoeiro(a) a avaliar a aceitabilidade 

das propostas. 

 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.nanuque.mg.gov.br/
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5.7. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes 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. 

 

5.7.1. Para efeito da disputa de preços, as propostas encaminhadas eletronicamente pelos licitantes serão 

consideradas lances. 

 

5.7.2. Cada licitante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor preço registrado, desde que seja 

inferior ao seu último lance e diferente de qualquer outro valor ofertado para o item. 

 

PROPOSTA COMERCIAL 

6. O encaminhamento de proposta pressupõe também pleno conhecimento e atendimento de todas as exi-

gências contidas no edital e seus anexos. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem 

efetuados em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lan-

ces. 

 

6.1. A proposta comercial terá validade de no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data da sessão de 

abertura desta licitação, conforme disposição legal. 

 
6.2. Os itens ofertados deverão atender a todas as especificações constantes deste edital e termo de refe-
rência.  
 

6.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente do país, em numeral, com 02 (duas) casas decimais, 

preenchidos no campo apropriado do sistema eletrônico com o VALOR UNITÁRIO e VALOR TOTAL do item.  

 

6.4. O preço deverá ser cotado considerando-se a entrega do objeto no(s) local(is) determinado(s) e demais 

condições previstas no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, de acordo com as especificações e quantitativos 

constantes da autorização de fornecimento expedida pelo setor de compras do município de Nanuque, in-

cluídos os valores de quaisquer gastos ou despesas com transporte, tributos, fretes, ônus previdenciários e 

trabalhistas, seguros e outros encargos ou acessórios. 

 

6.5. No campo apropriado do sistema eletrônico será necessário informar a MARCA.  

 

6.6. A empresa deverá informar em campo próprio da plataforma BBMNET Licitações.  

 

6.7. As propostas NÃO DEVEM CONTER NENHUMA IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE PROPONENTE (tais como 

nome, CNPJ, papel timbrado da empresa, telefone, e-mail, dentre outros), sob pena de desclassificação. 
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ABERTURA DAS PROPOSTAS E LANCES 

7. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, ho-

rário e local indicados neste edital. 

 

7.1. O(a) pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não es-

tejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, contenham vícios insanáveis ou não 

apresentem as especificações técnicas exigidas no termo de referência. 

 

7.1.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 

tempo real por todos os participantes. 

 

7.2. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão 

da fase de lances. 

 

7.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o pregoeiro(a) e os licitantes. 

 

7.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sis-

tema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

 

7.5. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e 

as regras estabelecidas no edital. 

 

7.6. 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 ser R$ 0,01 (um 

centavo). 

 

7.7. Com o intuito de conferir celeridade à condução do processo licitatório, é permitido ao(à) pregoeiro(a) 

a abertura e gerenciamento simultâneo da disputa de vários itens da mesma licitação. 

 

7.7.1. Em regra, a disputa simultânea de item obedecerá à ordem sequencial dos mesmos. Entretanto, o 

pregoeiro(a) poderá efetuar a abertura da disputa de item selecionados fora da ordem sequencial. 

 

7.8. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os lici-

tantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

 

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

tomaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de 

duração da sessão pública. 

 

7.10. 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. 
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7.11. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á 

automaticamente. 

7.12. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o(a) prego-

eiro(a), assessorado(a) pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, 

em prol da consecução do melhor preço. 

 

7.13. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser descon-

siderados pelo(a) pregoeiro(a). 

 

7.13.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema. 

 

7.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e regis-

trado em primeiro lugar. 

 

7.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

 

7.16. No caso de desconexão com o pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

 

7.17. 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. 

 

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

8. Encerrada a etapa de negociação, o(a) pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em primeiro lugar 

quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contra-

tação neste edital e em seus anexos. 

 

8.1. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço má-

ximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

 

8.2. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou 

de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 

encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando 

se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela 

ou à totalidade da remuneração. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para afe-

rir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que funda-

mentam a suspeita. 
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8.3. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas 

ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no 

sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 

8.4. O pregoeiro(a) poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de 

funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

 

8.5. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo pregoeiro(a) por solicitação escrita e justificada do 

licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo(a) pregoeiro(a). 

 

8.6. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo pregoeiro(a), destacam-se os que contenham as ca-

racterísticas do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras 

informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, 

ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo pregoeiro(a), sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

 

8.7. A primeira colocada na fase de lances poderá ser convocada a apresentar amostra do item ofertado, no 

prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, podendo sofrer alteração na ata da sessão conforme especificidade 

de cada demanda, a contar da suspensão da sessão pública do certame, para avaliação técnica de compati-

bilidade da amostra com as especificações constantes do Anexo I deste edital – termo de referência. 

 

8.7.1. O prazo para entrega da amostra poderá ser prorrogado a pedido do licitante com justificativa aceita 

pelo pregoeiro(a). 

 

Justificativa: A presente exigência tem a finalidade de verificar se o material ofertado se encontra em con-

formidade com as especificações requeridas, conforme Anexo I - Termo de Referência do edital e cumpre 

com a funcionalidade para a qual fora produzido. 

 

8.7.2. O procedimento de avaliação da amostra, poderá ser acompanhado pelo licitante e demais interessa-

dos, por meio de agendamento, devidamente formalizado, requerido junto a secretaria solicitante. 

 

8.7.3. A amostra deverá ser entregue em dias úteis, das 9h às 18h, na secretaria solicitante, cujo local e 

contatos para agendamento da entrega serão estabelecidos em ata da sessão. 

 

8.7.4. Enquanto não expirado o prazo para apresentação da amostra, o licitante poderá substituir a amostra 

apresentada, desde que mantidas a marca e as especificações originalmente propostas. 

 

8.7.5. A secretaria solicitante procederá à análise da conformidade, da funcionalidade e da compatibilidade 

da amostra com as especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência, podendo no ato da análise 

da amostra a equipe avaliadora, realizar ações que poderão ocasionar, as situações relacionadas abaixo, en-

tre outras conforme necessidade da análise: 

 

a) Ranhuras e/ou sinais de lixamento de marcas/características/detalhes que evidenciem o reapro-

veitamento de qualquer peça ou componente (quando for necessário); 
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b) Rachaduras nas partes plásticas (quando for necessário). 

c) Marca de etiqueta anterior em local coincidente com o original; 

d) Inconformidades na embalagem, ou seja, que não esteja acondicionada em embalagem total-

mente lacrada, contendo as características do produto, marca e indicação do fabricante; 

e) Funcionalidade compatível com o exigido (quando for necessário). 

 

8.7.6. A amostra deverá estar devidamente embalada, lacrada e identificada com o número deste pregão, o 

número do item, o CNPJ e a firma, denominação social ou a razão social do licitante. 

 

8.7.7. A amostra que não possuir identificação de marca/modelo do fabricante estampada em seu corpo e 

apresentada em unidade fracionada de caixa, conjunto, blister, kit ou similar deverá vir acompanhada da 

embalagem original do produto. 

 

8.7.8. Caso a amostra da autora da melhor proposta seja reprovada, a proposta será recusada e será convo-

cada a autora da segunda melhor proposta para apresentar sua amostra, e assim sucessivamente. A amostra 

apresentada será manuseada ficando disponível para ser retirada pelo licitante após a homologação da lici-

tação. Se após a homologação da licitação a empresa não retirar a amostra reprovada no prazo de 30 (trinta) 

dias, poderá haver a doação do material, sem gerar direito de indenização à licitante. 

 

8.7.8.1. A amostra será manuseada e, se recusada, será devolvida ao licitante no estado em que se encontrar 

após avaliação técnica. 

 

8.7.9. A amostra aprovada permanecerá em poder da Secretaria Solicitante por até 30 (trinta) dias após a 

entrega definitiva do quantitativo total do item registrado em ata de registro de preços, ou com o vencimento 

desta, com vistas a avaliar se o objeto entregue confere com o aprovado. 

 

8.7.10. O licitante que não apresentar a amostra, apresentá-la em desacordo com as especificações ou apre-

sentar resultado laboratorial de análise técnica inferior aos parâmetros e especificações constantes no edital 

será desclassificado, não cabendo nenhum tipo de indenização. 

 

8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o pregoeiro(a) examinará a proposta ou lance sub-

sequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

 

8.9. Havendo necessidade, o pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário 

para a sua continuidade. 

 

8.10. O pregoeiro(a) poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 

apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação 

em condições diversas das previstas neste edital. 

 

8.11. Também nas hipóteses em que o pregoeiro(a) não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá 

negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

 

8.12. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 
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8.13. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro(a) verificará a habilitação do licitante, 

observado o disposto neste edital. 

 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

9. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documen-

tos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o 

horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 

etapa de envio dessa documentação. 

 

9.1. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste edital, ocorrerá por 

meio de chave de acesso e senha. 

 

9.2. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, 

ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da Lei Com-

plementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

9.3. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pre-

gão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer 

mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

 

9.4. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos 

de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

 

9.5. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, 

o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

 

9.6. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 

disponibilizados para avaliação do(a) pregoeiro(a) e para acesso público após o encerramento do envio de 

lances. 

 

9.7. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela 

ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumir-

se-ão verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias au-

tenticadas em papel. 

 

9.8. A empresa participante e seu representante legal são responsáveis pela autenticidade e veracidade dos 

documentos enviados eletronicamente. 

 

9.9. A empresa detentora da proposta de menor preço deverá apresentar os seguintes documentos compro-

batórios de habilitação e qualificação: 
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9.10. Habilitação Jurídica  

9.10.1. Certificado de condição de Microempreendedor Individual;  

9.10.2. Registro comercial, no caso de empresário individual;  

9.10.3. Ato constitutivo (estatuto, contrato social ou certificado em vigor) e de todas alterações ou 

da consolidação respectiva, devidamente registrado, em se tratando de sociedade empresária e sociedade 

simples, e quando for o caso, acompanhado de documento comprovando os seus administradores;  

9.10.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funciona-

mento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 

quando a atividade assim o exigir, devendo todos os documentos estar traduzidos para o vernáculo por tra-

dutor oficial. 

 

 

9.11. Qualificação Econômico-Financeira  

9.11.1. Certidão negativa de FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, em data de emissão não anterior a 90 (noventa) dias da data da 

abertura do certame, se outro prazo não constar do documento.  

OBS: Nos casos em que a certidão estiver positiva para recuperação judicial ou extrajudicial, a em-

presa deverá apresentar a comprovação de que o plano de recuperação foi homologado judicialmente, 

nos termos do art. 58 da Lei Federal nº 11.101/2005, devendo ainda, demonstrar os demais requisitos para 

habilitação econômico-financeira como qualquer outro licitante.  

9.11.2. Balanço Patrimonial e demonstração de resultado do último exercício social, já exigíveis e 

apresentáveis na forma da lei, que comprovem a boa situação econômico-financeira do licitante, vedada a 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando en-

cerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta.  

9.11.3. Tratando-se de empresa que ainda não encerrou o seu primeiro exercício contábil, por ter 

sido constituída a menos de um ano, deverá apresentar, em substituição ao subitem anterior, o balanço de 

abertura, considerando-o para fins de comprovação da boa situação financeira, em atendimento ao disposto 

no art. 31, inciso I da Lei Federal nº 8.666/93.  

9.11.4. Para efeitos de comprovação da boa situação financeira do licitante, serão avaliadas as de-

monstrações de Liquidez Corrente, Liquidez Geral e Índice de Solvência Geral, realizando-se cálculo de índices 

contábeis, adotando-se as seguintes fórmulas e pontuações: 

 

A) Índice de Liquidez Geral (ILG) maior ou igual a 1.00 (um.zero.zero):  

 

ILG = (Ativo Circulante) + (Realizável a Longo Prazo) 

          (Passivo Circulante) + (Exigível a Longo Prazo) 

 

B) Índice de Solvência Geral (ISG) maior ou igual a 1.00 (um.zero.zero):  

 

ISG = _____________(Ativo Total)________________ 

          (Passivo Circulante) + (Exigível a Longo Prazo) 

 

C) Índice de Liquidez Corrente (ILC) maior ou igual a 1.00 (um.zero.zero):  
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ILC = (Ativo Circulante) 

          (Passivo Circulante) 

 

OBSERVAÇÃO: Nos índices acima manter as 02 (duas) casas decimais. 

 

9.11.5. As fórmulas deverão estar aplicadas, preferencialmente, em memorial de cálculo, caso a em-

presa opte em apresentar o memorial de cálculo o mesmo deverá estar anexado ao balanço, e assinado pelo 

representante legal da empresa e/ou contador da empresa. 

 

9.11.6. A empresa que apresentar resultado menor que 1.00 (um.zero.zero) em qualquer dos índices 

referidos no subitem 12.12.4 deverá comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado 

da contratação. 

 

9.11.7. As empresas classificadas no regime de tributação Simples Nacional, devidamente enquadra-

das como Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte (ME/EPP) estão dispensadas de apresentar a do-

cumentação relativa ao subitem 12.12.2 e seus subitens, devendo apresentar, em substituição, a cópia do 

balanço remetido ao Sistema Público de Escrituração Digital – SPED e à Junta Comercial, com o comprovante 

de entrega. 

 

9.11.8. O Microempreendedor Individual – MEI também está dispensado de apresentar a documen-

tação relativa ao subitem 12.12.2 e seus subitens, devendo apresentar, em substituição, a Declaração de 

Imposto de Renda da Pessoa Jurídica do último exercício. 

 

 

9.12. Regularidade Fiscal e Trabalhista  

9.12.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da Fazenda, 

atualizada (site: https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp);  

9.12.2. Prova de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, demonstrando 

situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei (site: www.consulta-

crf.caixa.gov.br/); 

9.12.3. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apre-

sentação de Certidão Negativa (site: www.tst.jus.br/certidao);  

9.12.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, abrange inclusive as contribuições sociais, 

conforme Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751 de 02/10/2014 (site: http://servicos.receita.fa-

zenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=1);  

9.12.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede do licitante: Certi-

dão Negativa de Débitos Estaduais;  

9.12.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante: Cer-

tidão Negativa de Débitos Municipais;  

9.12.7. Declaração do licitante demonstrando a regularidade no cumprimento do Estatuto da Criança 

e do Adolescente, conforme dispõe o art. 7º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal, e para fins do disposto 

no art. 1º da Lei Federal nº 9.854 de 27 de outubro de 1999, combinado com o art. 1º do Decreto Federal nº 

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp
http://www.consulta-crf.caixa.gov.br/
http://www.consulta-crf.caixa.gov.br/
http://www.tst.jus.br/certidao
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=1
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=1
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4.358, de 05 de setembro de 2002 e no objetivo de cumprir a exigência do Inciso V, do art. 27 da Lei Federal 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993, conforme modelo sugerido no ANEXO VII.  

9.12.8. Apresentar declaração dos interessados ou seus representantes de que cumprem plena-

mente os requisitos de habilitação; ao teor do que dispõe o art. 4º, inciso VII, da Lei Federal nº 10.520 de 17 

de julho de 2002, podendo obedecer ao modelo do ANEXO VI e, se não o fizer, deverá conter todos dados 

informativos necessários.  

9.12.9. O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME) ou 

Empresa de Pequeno Porte (EPP), art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e que não 

estiver sujeito a quaisquer dos impedimentos do §4 deste artigo, caso tenha interesse em usufruir do trata-

mento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da lei citada deverá comprovar sua condição de ME ou EPP, 

por meio de uma declaração, conforme ANEXO VIII.  

9.12.10. As empresas cadastradas no município poderão apresentar o Certificado de Registro Cadas-

tral atualizado, emitido pelo município de Nanuque, em substituição dos Documentos de Habilitação. 

DA PARTICIPAÇÃO DE MEI, ME E EPP 

10. Nos termos dos arts. 42 e 43 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, a MEI, ME e EPP 

deverão apresentar toda a documentação exigida no edital, mesmo que esta apresente alguma restrição com 

relação à regularidade fiscal: 

 

a) Os licitantes deverão indicar no sistema eletrônico de licitações, antes do encaminhamento da 

proposta eletrônica de preços, a sua condição de MEI, ME e EPP 

 

a.1. O licitante que não informar sua condição antes do envio das propostas perderá o direito 

ao tratamento diferenciado. 

 

b) Ao final da sessão pública de disputa de lances, o sistema eletrônico detectará automaticamente 

as situações de empate a que se referem os §§ 1º e 2º do art. 44 da Lei Complementar 123, de 14 de dezem-

bro de 2006. 

 

b.1. Considera-se empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelos microem-

preendedores individuais, pelas microempresas e pelas empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% 

(cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada, quando esta for proposta de licitante não 

enquadrado como MEI, ME e EPP. 

 

b.2. Não ocorre empate quando a detentora da proposta mais bem classificada possuir a condi-

ção de MEI, ME e EPP. Nesse caso, o(a) pregoeiro(a) convocará a arrematante a apresentar os documentos 

de habilitação, na forma do item 10 do edital. 

 

c) Visando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal, fica estabele-

cida a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas no municí-

pio, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido, nos termos do art. 48, do inciso III do § 3º 

da Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006. 
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d) Caso ocorra a situação de empate descrita no item 10, subitem b.1, o(a) pregoeiro(a) convocará o 

representante da MEI, ME e EPP mais bem classificada, imediatamente e por meio do sistema eletrônico, a 

ofertar lance inferior ao menor lance registrado para o lote no prazo de cinco minutos. 

 

e) Caso o licitante convocado não apresente lance inferior ao menor valor registrado no prazo acima 

indicado, demais MEI, ME e EPP(s) que porventura possuam lances ou propostas na situação do item 10, 

subitem b.1, deverão ser convocadas, na ordem de classificação, a ofertar lances inferiores à menor proposta. 

 

f) A MEI, ME e EPP que primeiro apresentar lance inferior ao menor lance ofertado na sessão de 

disputa será considerada arrematante pelo(a) pregoeiro(a), que encerrará a disputa do item na sala virtual, 

e que deverá apresentar a documentação de habilitação e da proposta de preços, conforme item 12.3 deste 

edital. 

 

g) O não oferecimento de lances no prazo específico destinado a cada licitante produz a preclusão 

do direito de apresentá-los. Os lances apresentados em momento inadequado, antes do início do prazo es-

pecífico ou após o seu término serão considerados inválidos. 

 

h) Caso a proposta inicialmente mais bem classificada, de licitante não enquadrado como MEI, ME e 

EPP seja desclassificada pelo(a) pregoeiro(a), por desatendimento ao edital, essa proposta não é mais consi-

derada como parâmetro para o efeito do empate de que trata esta cláusula. 

 

i) Para o efeito do empate, no caso da desclassificação de que trata o item anterior, a melhor pro-

posta passa a ser a do próximo licitante não enquadrado como MEI, ME e EPP observado o previsto no subi-

tem b.1. 

 

j) No caso de o sistema eletrônico não convocar automaticamente a MEI, ME e EPP, o(a) pregoeiro(a) 

o fará através do “chat de mensagens”.  

 

k) A partir da convocação de que trata o item 10, alínea “e”, a MEI, ME e EPP terá 05 (cinco) minutos 

para oferecer proposta inferior à então mais bem classificada, através do “chat de mensagens”, sob pena de 

preclusão de seu direito.  

 

l) Caso a MEI, ME e EPP exercite o seu direito de apresentar proposta inferior a mais bem classificada, 

terá, a partir da apresentação desta no “chat de mensagens”, conforme estabelece item 10, alínea “d” deste 

edital para encaminhar a documentação de habilitação e proposta de preços,  

 

m) O julgamento da habilitação da MEI, ME e EPP obedecerá aos critérios gerais definidos neste edi-

tal, observadas as particularidades de cada pessoa jurídica.  

 

n) Havendo alguma restrição com relação à regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado a MEI, 

ME e EPP o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o licitante 

for declarado o vencedor do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 

do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
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10.1. Dos itens restritos à participação de MEI, ME ou EPP.  

 

10.1.1. Os itens de contratação, cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) serão destinados ex-

clusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48, inciso 

I, da Lei Complementar nº 123 de 2006. 

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

11. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada conforme ANEXO III, no prazo 

de 03 (três) horas a contar da solicitação do(a) pregoeiro(a) via sistema eletrônico, ou por e-mail, e deverá: 

 

11.1. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressal-

vas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

 

11.1.1. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de paga-

mento. 

 

11.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da 

execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

 

11.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 

procedência, vinculam a Contratada ao fornecimento do objeto especificado. 

 

11.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor 

global em algarismos e por extenso, nos termos do art. 5º da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

11.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso 

de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

 

11.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste edital, sem conter alter-

nativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena 

de desclassificação. 

 

11.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste edital e seus anexos, não sendo considerada aquela que 

não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

11.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão 

disponíveis na internet, após a homologação. 

IMPUGNAÇÕES, RECURSOS E ESCLARECIMENTOS 

12. Impugnações aos termos do edital poderão ser interpostas por qualquer licitante, no prazo de até 03 

(três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, dirigidas ao Setor de Licitação do mu-

nicípio de Nanuque, devendo ser entregues no prédio da prefeitura, situado na Av. Geraldo Romano, nº 135, 
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Centro, Nanuque/MG,  no horário das 08h às 14h, onde será emitido comprovante de recebimento, bem 

como poderão utilizar campo próprio disponibilizado no sistema www.bbmnetlicitacoes.com.br, ou ainda 

encaminhados via e-mail licitacao@nanuque.mg.gov.br, onde será confirmado o recebimento via e-mail. 

 

12.1. Caberá ao(à) pregoeiro(a), auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste edital e seus anexos, 

decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação. 

 

12.2. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

 

12.3. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados até 03 (três) 

dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico 

via e-mail licitacao@nanuque.mg.gov.br. 

 

12.3.1. O(a) pregoeiro(a) responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, con-

tado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elabo-

ração do edital e dos anexos.  

 

12.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

 

12.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo(a) 

pregoeiro(a), nos autos do processo de licitação.  

 

12.5. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participan-

tes e a administração. 

 

12.6. Para impugnação do edital, o interessado ou licitante deverá apresentar junto com suas razões, os 

documentos necessários que identifiquem a empresa ou pessoa física (caso não seja sócio ou proprietário, 

deverá apresentar procuração), bem como que identifiquem suas alegações.  

 

12.7. Deverão ser entregues junto ao pedido de impugnação os seguintes documentos originais, ou cópia 

simples devidamente acompanhada do original para conferência pelo(a) pregoeiro(a) ou equipe de apoio:  

 

12.7.1. Ato constitutivo (estatuto, contrato social ou certificado em vigor) e de todas as suas alterações.  

 

12.7.2. Cópia do documento de identidade.  

 

12.7.3. Procuração por instrumento público ou particular, outorgando poderes para representar o licitante 

perante a Administração Pública municipal.  

 

12.8. Dos Recursos  

 

12.8.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista do licitante qualificada 

como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo 30 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
mailto:licitacao@nanuque.mg.gov.br
mailto:licitacao@nanuque.mg.gov.br
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(trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recurso, de forma motivada, isto é, 

indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.  

 

12.8.2. A manifestação de recurso deverá ser realizada em campo específico da plataforma, sob pena de não 

conhecimento. 

 

12.8.3. Havendo quem se manifeste, caberá à pregoeira verificar a tempestividade e a existência de motiva-

ção da intenção de recurso, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

 

12.8.3.1. Nesse momento o(a) pregoeiro(a) não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as con-

dições de admissibilidade do recurso. 

 

12.8.4. Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidos exclusivamente por meio eletrônico, no 

sítio, www.bbmnetlicitacoes.com.br, opção RECURSO. 

 

12.8.5. A falta de interposição de recurso (imediata e motivada) implicará a decadência do direito de recurso 

e o(a) pregoeiro(a) adjudicará o objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade 

competente a homologação do procedimento licitatório. 

 

12.8.6. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias úteis para 

apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, que-

rendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a 

contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensá-

veis à defesa de seus interesses. 

 

12.8.7. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

12.8.8. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante 

neste edital. 

 

12.8.9. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a regulari-

dade dos atos praticados, a autoridade competente, no interesse público, adjudicará o objeto do certame à 

licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório. 

 

12.8.10. O acesso à fase de manifestação da intenção de recurso será assegurado aos licitantes. 

 

12.8.11. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não 

justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 

 

12.9. Da Reabertura da Sessão Pública 

 

12.9.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/


 
                   

20 

Av. Geraldo Romano, nº 135, Centro – CNPJ nº 18.398.974/0001-30 
Fone: (33) 3621-4012 – Fax: (33) 3621-5880 – CEP: 39.860-000 – licitacao@nanuque.mg.gov.br 

Prefeitura Municipal de Nanuque 
Setor de Licitações 

Pregão Eletrônico 015/2022 

12.9.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização 

da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repe-

tidos os atos anulados e os que dele dependam. 

 

12.9.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante decla-

rado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regulariza-

ção fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa 

de lances. 

 

12.10. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 

 

12.10.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com a fase do 

procedimento licitatório. 

 

12.10.2. A convocação feita por e-mail se dará de acordo com os dados contidos no cadastro do fornecedor 

no sistema no sítio, www.bbmnetlicitacoes.com.br, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados 

cadastrais atualizados. 

 

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13. A adjudicação do objeto licitado será feita por menor preço por item observado o disposto no subitem. 

 

13.1. Inexistindo declaração recursal, o(a) pregoeiro(a) adjudicará o objeto ao licitante vencedor, compe-

tindo à autoridade superior homologar o procedimento licitatório. 

 

13.2. Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 

autoridade competente ao mesmo tempo, adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará o proce-

dimento licitatório. 

 

ATA DE REGISTRO, RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO 

14. A ata de registro de preço será válida pelo período de 12 (doze) meses, conforme art. 15, §3º, III da Lei 

Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

14.1. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, 

ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e 

órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

 

14.2. Após a homologação do processo licitatório, o(s) ganhador(es), através do(s) representante(s) legal(is), 

será(ão) convocado(s) para a assinatura da ata de registro de preços, a qual será dado o prazo máximo de 03 

(três) dias úteis, contados a partir do recebimento do ato convocatório, para comparecimento, 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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preferencialmente, de forma presencial no setor de contratos situado na Av. Geraldo Romano, nº 135, Cen-

tro, Nanuque – MG, podendo a empresa solicitar o envio da ata de registro de preços/contrato, em formato 

PDF, por meio de correio eletrônico, e, posteriormente encaminhá-lo, em três vias, devidamente assinadas 

e rubricadas em todas as suas páginas, por via postal, através da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT), 

transportadoras ou serviço semelhante, porém a data da postagem não será considerada, e sim a data da 

chegada e protocolo efetivo do documento no setor de Licitação do município de Nanuque, ou seja, 05 (cinco) 

dias úteis contados a partir do primeiro dia útil após a convocação para a assinatura. A ata de registro de 

preços/contrato, enviado em PDF, também poderá ser assinado digitalmente e enviado via e-mail, também 

no prazo estipulado acima. 

 

14.2.1. Quando o fornecedor não atender à convocação para firmar contrato decorrente do registro de pre-

ços ou não retirar ou não aceitar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificar os motivos 

para a Administração ou apresentar justificativa não aceita pela mesma, poderá esta convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, por item, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições 

propostas pelo primeiro classificado. 

 

14.3. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da pro-

posta do licitante mais bem classificado. 

 

14.3.1. A apresentação de novas propostas na forma do caput não prejudicará o resultado do certame em 

relação ao licitante mais bem classificado. 

 

14.3.2. Após a homologação da licitação, o registro de preços observará, entre outras, as seguintes condi-

ções: 

 

14.3.3. Será incluído, na respectiva ata, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com 

preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame; 

 

14.3.3.1. O preço ficará disponibilizado durante a vigência da ata de preços no site da Prefeitura; 

 

14.3.3.2. A ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada nas contra-

tações. 

 

14.3.3.3. O registro a que se refere o caput tem por objetivo a formação de cadastro de reserva, no 

caso de exclusão do primeiro colocado da ata. 

 

14.3.3.4. Serão registrados na ata de registro de preços, nesta ordem: 

 

I - Os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a etapa competitiva; 

 

II - Os preços e quantitativos dos licitantes que aceitarem cotar seus bens ou serviços em valor 

igual ao do licitante mais bem classificado. 
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14.3.3.5. Se houver mais de um licitante na situação de que trata o inciso II do subitem anterior, 

serão classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva. 

 

14.4. Deverão ser observadas e cumpridas todas as formas e condições de entrega dos produtos, constantes 

no anexo I – especificação do objeto- termo de referência, deste edital. 

 

14.5. Tendo em vista a necessidade de adequação dos pagamentos de fornecedores do município às dispo-

sições do Sistema de Pagamento Eletrônico de Empenhos - OBN, no momento da assinatura do instrumento 

contratual o licitante vencedor deverá protocolar junto ao Setor de contratos, declaração de conta bancária. 

A referida declaração fará parte integrante dos autos do processo. 

PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

15. As dotações orçamentárias para o exercício de 2021, destinadas ao pagamento do objeto licitado estão 

previstas e indicadas no processo pela área competente do município de Nanuque, sob os seguintes núme-

ros: 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

207-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

20720700.103030081.070 – INVESTIMENTOS na assistência farmacêutica 

44905200000 – Equipamentos e Material Permanente 

Ficha: 425 

Fonte de Recurso – 155 – Transferência Rec. Fundo Estadual de Saúde 

Fonte de Recurso -  255 – Transferência Rec.Fundo estadual de Saúde 

 

15.2. As partes das despesas decorrentes desta licitação que não forem realizadas em 2021 correrão à conta 

de dotações orçamentárias próprias de exercícios futuros. 

 

15.3. O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da respec-

tiva nota fiscal, devidamente atestada pelo órgão requisitante, após a devida comprovação da entrega dos 

produtos. 

 

15.4. Se o objeto não for entregue conforme condições deste edital, o pagamento ficará suspenso até seu 

recebimento regular. 

 

15.5. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a 

partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados. 

 

15.6. Nenhum pagamento será efetuado à empresa a ser contratada, enquanto pendente de liquidação, 

qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a rea-

justamento de preços. 

 

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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16. O não cumprimento do constante neste edital e seus anexos, bem como a inexecução total ou parcial do 

contrato estarão sujeitos às penalidades previstas nas cláusulas pertinentes da ata de registro de preços 

(Anexo II), no art. 87 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1. Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante: 

 

17.1.1. Anexo I – Termo de Referência Especificação do Objeto; 

 

17.1.2. Anexo II – Modelo de Carta de Apresentação de Proposta Final para Prestação do Serviço/For-

necimento; 

 

17.1.3. Anexo III – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo e de Situação Regular 

Perante o Ministério do Trabalho; 

 

17.1.4. Anexo IV - Modelo de Declaração de Pleno Cumprimento aos Requisitos da Habilitação. 

 

17.1.5. Anexo V – Modelo de Declaração de Microempresa e Empresa de pequeno Porte 

 

17.1.6. Anexo VI – Minuta da Ata de Registro de Preço 

 

17.1.7. Anexo VII – Minuta de Contrato 

 

17.1.8. Anexo VIII – Declaração de Conta Bancária 

 

17.2. O licitante é responsável pela veracidade, fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento apresen-

tado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação ou inabilitação do 

licitante, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis. 

 

17.3. Este instrumento convocatório e seus anexos são complementares entre si, de modo que qualquer 

detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será considerado especificado e válido. 

 

17.4. A apresentação da proposta comercial pressupõe pleno conhecimento e atendimento das exigências 

de habilitação previstas no edital. O licitante ainda será responsável por todas as transações que forem efe-

tuadas em seu nome no pregão eletrônico, assumindo como firme e verdadeira sua proposta e lances. 

 

17.5. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo o original se for 

substituído por cópia autenticada pelo(a) pregoeiro(a) ou equipe de apoio. 

 

17.6. Na análise da documentação e no julgamento das propostas de preço, o(a) pregoeiro(a) poderá, a seu 

critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados. 
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17.7. O(a) pregoeiro(a), no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais obser-

vadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a 

lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligências junto aos licitantes, destinadas a esclarecer ou a 

complementar a instrução do processo, conforme disposto no § 3° do art. 43 da Lei Federal n° 8.666, de 21 

de junho de 1993. 

 

17.8. Se houver solicitação de documentos, estes deverão ser apresentados em original, sendo possível, 

ainda, a autenticação das cópias simples que deverão estar obrigatoriamente, acompanhada dos documen-

tos originais para conferência do(a) pregoeiro(a) ou equipe de apoio. 

 

17.9. O não cumprimento da diligência poderá ensejar a inabilitação do licitante ou a desclassificação da 

proposta. 

 

17.10. A participação do licitante nesta licitação implica o conhecimento integral dos termos e condições 

inseridos neste instrumento convocatório, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria. 

 

17.11. As decisões serão publicadas no Jornal “Diário Oficial dos municípios Mineiros", quando for o caso, 

podendo ser aplicado o disposto no § 1º do art. 109 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993., divul-

gadas no site www.nanuque.mg.gov.br e www.bbmnetlicitacoes.com.br, 

 

17.12. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada da sessão, na qual serão registrados todos os atos do pro-

cedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo(a) pregoeiro(a), equipe de apoio, 

representantes técnicos e pelos licitantes. 

 

17.13. A presente licitação não implica, necessariamente, contratação, podendo o município revogá-la, no 

todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la 

por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no sis-

tema para conhecimento dos participantes da licitação. 

 

17.14. O município de Nanuque poderá prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das pro-

postas ou para sua abertura. 

 

17.15. Para atender a seus interesses, o município de Nanuque reserva-se o direito de alterar quantitativos, 

sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites estabelecidos no § 1º 

do art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

17.16. Os pedidos de esclarecimentos sobre o edital poderão ser feitos através do e-mail: licitacao@nanu-

que.mg.gov.br, pelo site www.bbmnetlicitacoes.com.br. 

 

17.17. Fica eleito o foro da comarca de Nanuque, Estado de Minas Gerais, para solucionar quaisquer questões 

oriundas desta licitação. 

 

17.18. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

 

http://www.nanuque.mg.gov.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
mailto:licitacao@nanuque.mg.gov.br
mailto:licitacao@nanuque.mg.gov.br
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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a) Anexo I – Termo de referência 

b) Anexo II – Minuta de ata de registro de preços 

c) Anexo III – Modelo de minuta de termo de proposta 

d) Anexo IV – Modelo de declaração de elaboração de proposta independente 

e) Anexo V – Minuta de procuração particular 

f) Anexo VI – Modelo de declaração de concordância com edital e inexistência de fatos impediti-

vos e cumprimento dos requisitos de habilitação 

g) Anexo VII – Declaração relativa à proibição do trabalho de menor (Lei nº 9.854/1999) 

h) Anexo VIII – Declaração de microempresa, empresa de pequeno porte, cooperativa enqua-

drada no art. 34 da Lei nº 11.488/2007 ou equiparado com tratamento favorecido 

i) Anexo IX – Minuta do termo de contrato 

 

 

Nanuque/MG, 06 de julho de 2022 

 

 

 

                                              

LARISSA FREITAS DE JESUS 

Pregoeira 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

DO OBJETO 

 

1.1. REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E EQUIPA-

MENTOS DE INFORMÁTICA, MOBILIÁRIO EM GERAL, CÂMARA PARA MEDICAMENTOS E OUTROS PARA 

ADEQUAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPPIO DE NANUQUE-MG DE ACORDO COM A RESOLU-

ÇÃO SES/MGN°7824 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2021. 

Item Descrição de Produtos/ Serviços UND Quant Marca  P.Unit Total 

1.  

AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU/s, Frio 

220V, Saída de ar vertical, Chassi inoxidá-

vel, Sistema de tripla filtragem, Filtro remo-

vível, Desumidificador, Display digital em 

led, Selo Procel classificação energética In-

metro A, Display Digital na Evaporadora, 

(economia A), Controle remoto, Gás R410a, 

Garantia mínima: 01 ano (evapora-

dora/condensadora) e 3 anos (compres-

sor). 

UND 02 

  

 

2.  

ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS para 

pasta suspensa, com puxadores embuti-

dos na cor grafite, com trilho telescópico, 

medindo minimamente 1330 mm de alt. X 

570 mm de prof. X 470 mm de larg. 

UND 04 

  

 

3.  

ARMARIO DE MDF 02 PORTAS: ARMARIO  

DE ESCRITÓRIO CONFECCIONADOS EM 

MADEIRA MDF COM 02 PORTAS, INTERNA-

MENTE DEVERA TER 04 PRATELEIRAS IN-

TERNAS, COR CINZA, DIMENSÕES APROXI-

MADAS ALTURA DE 1,70CM, LARGURA DE 

0,90CM, PODENDO VARIAR EM ATÉ 10% A 

ALTURA E LARGURA. 

UND 01 

  

 

4.  

Cadeado 20mm, corpo em latão maciço 

com haste em aço temperado, acompanha 

02 chaves 

UND 03 
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5.  

CADEIRAS ALMOFADADAS FIXAS: 

CADEIRA BASE FIXA REVESTIMENTO EM 

TECIDO COR PRETA. COM SEU ASSENTO E 

ENCOSTO PRODUZIDOS EM 

POLIPROPILENO, SUA ESTRUTURA É EM 

FORMATO TRAPEZOIDAL, SENDO A 

ESTRUTURA E O SUPORTE PARA OS APÓIA 

BRAÇOS, FABRICADOS EM TUBO DE AÇO 

CARBONO. SEU ACABAMENTO COM 

PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ 

PROPORCIONARA MAIOR DURABILIDADE 

AO PRODUTO. SEUS BRAÇOS TAMBÉM 

SÃO EM POLIPROPILENO 

UND 03 

  

 

6.  

CADEIRA GIRATÓRIA: CADEIRA 

EXECUTIVA GIRATÓRIA COM ASSENTO E 

ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA DE 

ALTA DENSIDADE NO TECIDO. BASE 

GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE 

ALTURA DO ASSENTO A GÁS, COR PRETO. 

SEM BRAÇO. ACABAMENTOS METÁLICOS 

EM PINTURA EPÓXI-PÓ. RODÍZIOS EM 

POLIPROPILENO. CAPACIDADE PESO: 

120KG. MEDIDAS APROXIMADAS: 

600MM DE LARGURA X 600MM DE 

PROFUNDIDADE X 800MM DE ALTURA. 

REVESTIMENTO EM TECIDO, COR PRETA 

UND 05 

  

 

7.  

Caixa organizadora. Tamanho: 06. 

Gaveteiro plástico preto como porta-

etiquetas para identificação, totalmente 

fechada, encaixe traseiro para estantes. 

Dimensões externas – 14 cm de altura X 

18,4 cm de largura X 29 cm de 

comprimento feito em polipropileno 

UND 100 

  

 

8.  

Câmara de Conservação de Medicamen-

tos para Farmácia 100 litros 

Modelo compacto ideal para farmácias. A 

câmara fria positiva funciona de 2°C a 8°C, 

com temperatura controlada e homogê-

nea. Assim, substitui a geladeira convenci-

onal e garante a qualidade e eficácia dos 

materiais armazenados. A câmara vertical 

de 100 litros registra os dados de todo o pe-

ríodo da conservação e possui sistema de 

UND 01 
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alarmes em casos de anormalidade. Tam-

bém dispõe de opcionais, que permitem o 

monitoramento remoto da câmara, e em 

casos de queda de energia, sistema de ba-

terias com até 72 horas de autonomia. Câ-

mara para conservação de medicamen-

tos com regulamentação da Anvisa e assis-

tência credenciada em todo território naci-

onal.  

CONTROLE DE TEMPERATURA 

Indicação no painel da temperatura atra-

vés de um sensor imerso em solução glice-

rol que simula a temperatura exata do pro-

duto armazenado e não do ar do gabinete. 

Temperatura pré-ajustada entre 2°C a 8°C, 

permitindo alteração se necessário.  Em 

caso de desligamento ou queda de energia 

o sistema restabelece os parâmetros pré-

selecionados. 

HOMOGENEIZAÇÃO DA TEMPERATURA 

Sistema de circulação interna por ar for-

çado com ventiladores que mantém a tem-

peratura homogênea em toda a câmara. 

PAINEL DE FÁCIL ACESSO E VISUALIZAÇÃO 

Painel externo com display LCD luminoso e 

saída USB, possibilitando a fácil visualiza-

ção das mudanças de temperatura. Possui 

módulo protetor de bateria e os ajustes dos 

parâmetros são realizados por meio de se-

nha. Confira na aba opcionais as diferentes 

possibilidades de upgrade. 

ILUMINAÇÃO: 

Luz interna de LED resistente a umidade do 

ambiente com acionamento automático 

pela abertura da porta. 

MEMÓRIA COM REGISTROS CRIPTOGRA-

FADOS 

Memória para registro das temperaturas 

de momento (máxima e mínima) e de to-

dos os eventos da câmara com data e hora, 

conforme intervalo programado. Os relató-

rios (criptografados) podem ser baixados 

pela saída USB no painel. Em caso de queda 

https://elbermedical.com.br/legislacao/conservacao-de-vacina/
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de energia, não há perda de dados e novos 

dados continuam sendo registrados. 

ALARMES SONOROS, VISUAIS E ESCRITOS 

NO PAINEL 

Acionamento dos alarmes quando a câ-

mara trabalhar em temperaturas fora do 

programado (máxima ou mínima), porta 

aberta, falta de energia e bateria baixa 

(quando possuir bateria recarregável). 

BAIXO CONSUMO E ULTRA SILENCIOSO 

Compressor hermético de alto rendimento 

e rápida recuperação da temperatura in-

terna, isento de vibrações e ecologica-

mente correto (livre de CFC e com gás 

R134a). 

 

DEGELO AUTOMÁTICO 

Degelo ocorre automaticamente sem inter-

rupção do trabalho ou perda da tempera-

tura. 

 

PORTA DE ALTA RESISTÊNCIA 

Possui fechamento automático, vedação 

por perfil magnético, puxador anatômico e 

sistema antiembaçante em modelos com 

vidro duplo ou triplo. 

 

LIMPEZA E DURABILIDADE     

Gabinete interno em aço inoxidável que ga-

rante assepsia, evita a corrosão e facilita a 

manutenção da câmara 

9.  
EXTINTOR COMPLETO 20BC 6 KG PÓ QUÍ-

MICO + SUPORTE PAREDE 
UND 01 

  
 

10.  

GERADOR DE  ENERGIA. COMBUSTÍVEL A 

DIESEL 6.5KVA 10CV, PARTIDA ELÉTRICA, 

MOTOR MÍNIMO 13.0CV, TOMADA (110V-

220V), TENDO DE 10 A 12,5 LITROS, FIO 

6,0MM. AUTONOMIA DA  BATERIA 50% DE 

CARGA (5H). 

UND 01 

  

 

11.  

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 

TANQUE DE TINTA E IMPRESSÃO 

COLORIDA, COM FUNÇÕES DE IMPRIMIR, 

COPIAR E DIGITALIZAR, SISTEMA DE 

UND 01 
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TANQUE DE TINTA SEM CARTUCHOS, 

COM WIFI E PORTA USB, VELOCIDADE DE 

IMPRESSAO EM PRETO MINIMA DE 

20PPM, DEVERÁ JÁ VIR COM AS TINTAS  

ORIGINAIS DE FÁBRICA E UM KIT EXTRA 

DE TINTA COM TODAS CORES 

TOTALIZANDO 2 KITS DE TINTA ORIGINAL 

COMPLETOS. COM GARANTIA MINIMA 

DE 12 MESES 

12.  

 MESA DE IMPRESSORA 0,50 X0,40 

CM NA COR CINZA, FEITA EM 

MATERIAL E ACABAMENTO MDP, 

COM SUAS DIMENSÕES NA ALTURA 

DE 74CM, LARGURA 50CM E 

PROFUNDIDADE  40CM. 

UND 01 

  

 

13.  

MESA ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L, 

TAMPO EM MDP 15MM COM 

ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC 180º 

TIPO ERGOSOFT. - PÉS EM AÇO- 

PONTEIRAS NIVELADORAS PARA PISOS 

IRREGULARES MEDIDAS APROXIMADAS: 

COMPRIMENTO: 120CM X 160CM 

PROFUNDIDADE: 60CM ALTURA: 74CM 

MESA NA COR BRANCA 

UND 02 

  

 

14.  

COMPUTADOR COMPLETO COM 

PROCESSADOR A PARTIR DE 03GHZ 

(CLOCK REAL SEM USAR MODO TURBO 

BOOST OU NENHUM OUTRO TIPO DE 

OVERCLOCK), PROCESSADOR NATIVO A 

PARTIR DE 6 NUCLEOS, COM NO MINIMO 

04MB CACHE, PLACA MAE COM NO 

MINIMO 01 SLOT PCI, DEVERA TER NO 

MINIMO 4 PORTAS USB SENDO UMA OU 

MAIS DAS PORTAS COMPATIVEL COM USB 

3.0. A MEMORIA RAM DEVERA SER DO 

TIPO DDR4 E COM NO MINIMO 8GB. SSD 

A PARTIR DE 240GB. TECLADO ABNT A 

PARTIR DE 108 TECLAS, MOUSE OPTICO A 

PARTIR DE 800DPI, COM ESTABILIZADOR. 

COM MONITOR DE LED DE NO MINIMO 21 

POLEGADAS" 

UND 02 

  

 

15.  
PAINEL ELETRÔNICO DE SENHA: KIT 

SENHA ATENDIMENTO COM PAINEL 
UND 01 
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ELETRÔNICO DISPENSADOR E PEDESTAL  

INCLUI  PEDESTAL EM AÇO ESTÁ INCLUSO: 

- 1 PAINEL DE SENHA ATENDIMENTO COM 

CONTROLE VERMELHO; - 1 FONTE DE 

ALIMENTAÇÃO BIVOLT (110/220V); - 1 

CONTROLE CHAMADOR DE SENHA; - 1 

DISPENSADOR BICO DE PATO PARA 

SENHAS DE ATENDIMENTO VERMELHO; - 2 

BOBINAS 2000 SENHAS 3 DÍGITOS 

ATENDIMENTO COMUM VERMELHO; - 1 

PLACA RETIRE SUA SENHA ATENDIMENTO 

COMUM VERMELHO; - 1 PEDESTAL 

SUPORTE PARA DISPENSADOR DE SENHAS 

DE ATENDIMENTO ESPECIFICAÇÕES 

TÉCNICAS MINIMAS: - DIMENSÕES DO 

PAINEL DE SENHA: 24 X 14CM; - 

TAMANHO DOS DÍGITOS DO PAINEL DE 

SENHA: 6,5 X 4CM; - TENSÃO DE 

OPERAÇÃO DO PAINEL DE SENHA: 7.5 VDC 

(CORRENTE CONTÍNUA); - DIMENSÕES DO 

DISPENSADOR BICO DE PATO: 14,5 X 22 X 

5CM; - MATERIAL DO PEDESTAL: AÇO - 

ALTURA DO PEDESTAL: 1,62M 

16.  

QUADRO DE AVISOS 3 DISPLAYS A4 

BRANCO COM  ESPAÇADORES A PEÇA É 

FABRICADA EM MDF COM DISPLAYS EM 

ACRÍLICO E ACOMPANHA ESPAÇADORES. 

CORTE  FEITOS COM PERFEIÇÃO ACRÍLICO 

VIRGEM DE ALTA QUALIDADE E MDF 

TAMANHO MINIMO: ALTURA: 42 CM  

LARGURA: 80 CM 

UND 01 

  

 

17.  

Roteador 300mbps wireless tl-wr840n w 

Características de hardware 

Interface: 4 portas lan 10/100mbps 

1 porta wan 10/100mbps 

Botões: botão wps/reset 

Fonte de alimentação externa: 9vdc / 0.6a 

Padrões wireless: ieee 802.11n, ieee 

802.11g, ieee 802.11b 

Antena: 2 antenas 

Características wireless 

Frequência: 2.4-2.4835ghz 

Taxa de sinal: 11n: até 300mbps 

UND 01 
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11g: até 54mbps      11b: até 11mbps 

Sensibilidade de recepção: 270m: -

68dbm@10% per 

130m: -68dbm@10% per 

108m: -68dbm@10% per 

54m: -68dbm@10% per 

11m: -85dbm@8% per 

6m: -88dbm@10% per 

1m: -90dbm@8% per 

Potência de transmissão: ce: <20dbm 

Fcc: <30dbm 

Funções wireless: habilitar/desabilitar rá-

dio wireless, bridge wds, wmm, estatísti-

cas wireless 

Segurança wireless: 64/128-bit wep, wpa / 

wpa2,wpa-psk / wpa2-psk 

Características de software 

Qos: wmm, controle de banda 

Tipo de wanip dinâmico /ip estático 

/pppoe/ 

Pptp/l2tp 

Gerenciamento: controle de acesso 

Gerenciamento: local Gerenciamento: re-

moto 

Dhcp: servidor, cliente, lista de clientes 

dhcp, 

Reserva de endereços 

Redirecionamento de portas: servidor vir-

tual,port triggering, upnp, dmz 

Dns dinâmico: dyndns, comexe, no-ip 

Vpn pass-through : pptp, l2tp, ipsec 

(cabeçalho esp) 

Controle de acesso: controle dos pais, con-

trole de gerenciamento local, lista de esta-

ções, agenda de acesso, regras de gerenci-

amento 

Firewall: s, spi firewall 

Filtro de endereço ip / endereço mac/filtro 

de domínio 

Vinculação de endereços ip/mac 

Protocolos: suporte a ipv4 e ipv6 

Rede de visitantes: rede para visitantes de 

2,4 ghz x1 
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Número de homologação: 033561503177 

Outros 

Certificação: ce, rohs 

Conteúdo do pacote: roteador wireless n 

tl-wr840n w 

Fonte de energia 

Cabo ethernet 

Guia de instalação rápida 

Requerimentos do sistema: windows 

2000/xp/vistaTM, windows 7, windows 8, 

windows 8.1, windows 10 ou mac os ou 

sistema baseado em linux 

Garantia 12 meses 

18 

TERMOHIGROMETRO DIGITAL 

TEMPERATURA E UMIDADE MAX E MIN. 

EXIBE A TEMPERATURA INTERNA 

/EXTERNA E A UMIDADE 

INTERNA,FUNÇÃO DO RELÓGIO E 

FUNÇÃO DE ALARME, INTERRUPTOR DE 

MODO DE 12/24 HORAS.MEDE ENTRE - 

50°C A 70°C, PRECISÃO TEMPERATURA 

±1°C / UMIDADE ±5%, MODELO DE 

TEMPERATURA POR °C / °F, SONDA DE 2 

METROS. 

UND 01 

  

 

19 

TERMÔMETRO PARA GELADEIRA COM 

CABO: USADO PARA O 

MONITORAMENTO, PERMITINDO A 

MONITORAÇÃO SIMULTÂNEA DE DUAS 

TEMPERATURAS; POSSUI 2 SENSORES, O 

1º SENSOR ESTA LOCALIZADO DENTRO DA 

ESTRUTURA DO TERMÔMETRO E REALIZA 

A MEDIÇÃO DA TEMPERATURA AMBIENTE 

(IN) O 2º SENSOR (ESTA LOCALIZADO 

PONTA DO CABO) REALIZA A MEDIÇÃO DA 

TEMPERATURA INTERNA DA GELADEIRA 

(OUT). 

UND 02 

  

 

20 

ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS, Me-

dindo 1,98 x 0,90 x 0,40 com, 2(duas) por-

tas com chave, 4(quatro) prateleiras inter-

nas, pintura eletrostática a pó liquido1 de 

alta resistência, após tratamento antiferru-

ginoso por fosfatização a secagem em 

UND 03 
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estufa de alta temperatura, pés em poli-

propileno de alto impacto removíveis 

21 

CORTINA DE AR 2,00 METROS - 220V Vol-
tagem (V): 110 
Fase: Monofásico 
Cor: Branco 
Saída de ar efetiva (cm): 200 
Regula velocidade do ar: SIM 
Nível de Ruído Unidade Interna (dB):56-58 
Altura máxima de instalação (m):3 
Refrigeração (W):240 
Dimensão aproximada (L x A x P) mm (Sem 

Embalagem):2000x210x190 

UND 01 

  

 

 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A aquisição de materiais permanente e equipamentos de informática, mobiliário em geral, câmara para 
medicamentos e outros para adequação da Farmácia Básica do município de Nanuque-MG, de acordo com a 
Resolução SES/MG nº 7824 de 05 de novembro de 2021, conforme Plano de Trabalho PDCEAF (Plano de 
Descentralização do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica), pois a compra dos mesmos  
visa contribuir para a estruturação dos serviços farmacêuticos no SUS.  
Para tanto, uma das condições básicas para proporcionar a qualificação do acesso e promover o uso racional 
dos medicamentos é garantir, no conjunto do sistema de saúde, farmácias com serviços e ambientes ade-
quados, onde as áreas físicas sejam planejadas e capazes de oferecer condições para acolher o usuário com 
dignidade e respeito; de facilitar o diálogo entre o farmacêutico e o usuário do medicamento; de garantir 
que os medicamentos mantenham sua integridade física e química; de proporcionar boas condições de tra-
balho àqueles que realizam o atendimento dos usuários do sistema. Enfim, o ambiente das farmácias deve 
proporcionar condições para que os serviços atendam as premissas da humanização, do uso racional dos 
medicamentos, da otimização dos recursos, da educação em saúde e da educação permanente dos profissi-
onais de saúde. 

 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

3.1. Os objetos licitados enquadram-se na conceituação de bens comuns, portanto, passíveis de serem lici-

tados pela modalidade licitatória pregão.  

  

 3. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 

3.1. O prazo de entrega dos produtos será de até (15) quinze dias, será entregue no local indicado pela Far-

mácia Básica do município, contados do(a) a partir da emissão da nota fiscal em remessa, no  endereço men-

cionado na Nota de Autorização  de  Fornecimento. 

3.3. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 03 (três) dias, pelo(a) responsável pelo acompa-

nhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as espe-

cificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.  
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3.4. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações cons-

tantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05(cinco) dias, a con-

tar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

3.5. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisó-

rio, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo cir-

cunstanciado. 

3.5.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo 

fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do 

prazo. 

3.5.2. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos 

prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

4.1. São obrigações da Contratante: 

4.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

4.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com 

as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

4.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no ob-

jeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

4.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor 

especialmente designado; 

4.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e 

forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

4.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, 

ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a 

terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

4.3. A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 180 (cento e 

oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata a diminuição desse intervalo. 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assu-

mindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto 

e, ainda: 

5.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes 

no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes 

a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade, quando for necessário. 

5.1.3. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 

27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 
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5.1.4. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto 

com avarias ou defeitos; 

5.1.5. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da en-

trega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

5.1.6. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

5.1.7. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

 

6. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

6.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que 

sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; 

sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactu-

ado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

7. CONTROLE DA EXECUÇÃO 

7.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar 

a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e de-

terminando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 

7.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive 

perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redi-

bitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e 

prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

7.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envol-

vidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando 

os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

8.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Con-

tratada que: 

8.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação; 

ensejar o retardamento da execução do objeto; 

8.1.2. fraudar na execução do contrato; 

8.1.3. comportar-se de modo inidôneo; 

8.1.4. cometer fraude fiscal; 

8.1.5. não mantiver a proposta. 

8.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem 

prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
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8.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para 

a Contratante; 

8.2.2. multa moratória de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o 

valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 

8.2.3. multa compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução 

total do objeto; 

8.2.3.1. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será 

aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

8.2.4. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela 

qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;  

8.2.5. impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo 

prazo de até cinco anos; 

8.2.6. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdura-

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

ridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos 

prejuízos causados; 

8.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas e os 

profissionais que: 

8.3.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 

quaisquer tributos; 

8.3.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

8.3.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 

praticados. 

8.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegu-

rará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, 

de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

8.5. 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.8.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro Municipal de Forne-

cedores. 

9. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

9.1. O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado, em até (30) trinta 

dias após emissão da Nota Fiscal e entrega dos produtos. Em caso de irregularidade na emissão dos docu-

mentos fiscais, o prazo para pagamento será contado de sua reapresentação, desde que devidamente regu-

larizados. 
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                                                                                            ANEXO II 

 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Sistema de Registro de Preços 

PREGÃO ELETRÔNICO 
 (Processo Administrativo n°. 151/2022) 

 
 

O Município de Nanuque, com sede no(a) Avenida Geraldo Romano nº 135 - Centro, na cidade de  Nanuque 

- MG, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº18.398.974/0001-30 , neste ato representado pelo  Prefeito, Sr. GILSON 

COLETA BARBOSA, nomeado(a) pela  Portaria nº ...... de ..... de ...... de 200..., publicada no ....... de ..... de ....... 

de ....., inscrito(a) no CPF sob o nº .............portador(a) da Carteira de Identidade nº ......., considerando o 

julgamento da licitação na modalidade de pregão presencial, para REGISTRO DE PREÇOS, processo adminis-

trativo n.º ........, RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de 

acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), 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, em conformidade com as disposições a seguir: 

 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERI-

AIS PERMANENTE E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MOBILIÁRIO EM GERAL, CÂMARA PARA MEDICA-

MENTOS E OUTROS PARA ADEQUAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPPIO DE NANUQUE-MG DE 

ACORDO COM A RESOLUÇÃO SES/MGN°7824 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2021..   especificado(s) no(s) 

item(ns).......... do .......... Termo de Referência, anexo ...... do edital de Pregão nº ........../20..., que é parte 

integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições 

ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

3. VALIDADE DA ATA  

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir do(a)................................, não po-

dendo ser prorrogada. 

 

4. REVISÃO E CANCELAMENTO  

4.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 

(cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 

4.2. 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 nego-

ciações junto ao(s) fornecedor(es). 

4.3. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, 

a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores pratica-

dos pelo mercado. 
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4.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do com-

promisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

4.5. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado 

observará a classificação original. 

4.6. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir 

o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

4.6.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de forne-

cimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresen-

tados; e 

4.6.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

4.7. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de 

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

4.8. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

4.8.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

4.8.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, 

sem justificativa aceitável; 

4.8.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 

mercado; ou 

4.8.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcan-

çando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

4.9. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.8.1, 4.8.2 e 4.8.4 será formalizado por 

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

4.8.6. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso for-

tuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

4.8.6.1.por razão de interesse público; ou 

4.8.6.2. a pedido do fornecedor.  

 

5. CONDIÇÕES GERAIS 

5.1. 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, encon-

tram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 

5.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acrés-

cimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor, que, depois de 

lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.  

 

Local e data 

 

Assinaturas 

 

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s) 
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ANEXO III 

 

MODELO DO TERMO DE MINUTA DE PROPOSTA 
Sistema de Registro de Preços 

PREGÃO ELETRÔNICO 
 (Processo Administrativo n°. 151/2022) 

 
 

Razão Social:  

CNPJ:  

Endereço:  

Cidade:  

Telefone:  

E-mail:  

Dados Bancários:  

  

 

 

DO OBJETO 

 REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E EQUIPAMENTOS 

DE INFORMÁTICA, MOBILIÁRIO EM GERAL, CÂMARA PARA MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ADEQUAÇÃO 

DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPPIO DE NANUQUE-MG DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO SES/MGN°7824 

DE 05 DE NOVEMBRO DE 2021. 

 

DESCRIÇÃO 

Item Descrição de Produtos/ Serviços UND Quant Marca  P.Unit Total 

1.  

AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU/s, Frio 220V, Sa-

ída de ar vertical, Chassi inoxidável, Sistema de tripla 

filtragem, Filtro removível, Desumidificador, Display 

digital em led, Selo Procel classificação energética In-

metro A, Display Digital na Evaporadora, (economia A), 

Controle remoto, Gás R410a, Garantia mínima: 01 ano 

(evaporadora/condensadora) e 3 anos (compressor). 

UND 02 

  

 

2.  

ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS para pasta sus-

pensa, com puxadores embutidos na cor grafite, com 

trilho telescópico, medindo minimamente 1330 mm 

de alt. X 570 mm de prof. X 470 mm de larg. 

UND 04 

  

 

3.  

ARMARIO DE MDF 02 PORTAS: ARMARIO  DE ESCRITÓ-

RIO CONFECCIONADOS EM MADEIRA MDF COM 02 

PORTAS, INTERNAMENTE DEVERA TER 04 PRATELEI-

RAS INTERNAS, COR CINZA, DIMENSÕES APROXIMA-

DAS ALTURA DE 1,70CM, LARGURA DE 0,90CM, PO-

DENDO VARIAR EM ATÉ 10% A ALTURA E LARGURA. 

UND 01 
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4.  
Cadeado 20mm, corpo em latão maciço com haste 

em aço temperado, acompanha 02 chaves 
UND 03 

  
 

5.  

CADEIRAS ALMOFADADAS FIXAS: CADEIRA BASE FIXA 

REVESTIMENTO EM TECIDO COR PRETA. COM SEU 

ASSENTO E ENCOSTO PRODUZIDOS EM 

POLIPROPILENO, SUA ESTRUTURA É EM FORMATO 

TRAPEZOIDAL, SENDO A ESTRUTURA E O SUPORTE 

PARA OS APÓIA BRAÇOS, FABRICADOS EM TUBO DE 

AÇO CARBONO. SEU ACABAMENTO COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA A PÓ PROPORCIONARA MAIOR 

DURABILIDADE AO PRODUTO. SEUS BRAÇOS 

TAMBÉM SÃO EM POLIPROPILENO 

UND 03 

  

 

6.  

CADEIRA GIRATÓRIA: CADEIRA EXECUTIVA 

GIRATÓRIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA 

INJETADA DE ALTA DENSIDADE NO TECIDO. BASE 

GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA DO 

ASSENTO A GÁS, COR PRETO. SEM BRAÇO. 

ACABAMENTOS METÁLICOS EM PINTURA EPÓXI-PÓ. 

RODÍZIOS EM POLIPROPILENO. CAPACIDADE PESO: 

120KG. MEDIDAS APROXIMADAS: 600MM DE 

LARGURA X 600MM DE PROFUNDIDADE X 800MM 

DE ALTURA. REVESTIMENTO EM TECIDO, COR PRETA 

UND 05 

  

 

7.  

Caixa organizadora. Tamanho: 06. Gaveteiro 

plástico preto como porta-etiquetas para 

identificação, totalmente fechada, encaixe traseiro 

para estantes. Dimensões externas – 14 cm de 

altura X 18,4 cm de largura X 29 cm de comprimento 

feito em polipropileno 

UND 100 

  

 

8.  

Câmara de Conservação de Medicamentos para Far-

mácia 100 litros 

Modelo compacto ideal para farmácias. A câmara fria 

positiva funciona de 2°C a 8°C, com temperatura con-

trolada e homogênea. Assim, substitui a geladeira con-

vencional e garante a qualidade e eficácia dos materi-

ais armazenados. A câmara vertical de 100 litros regis-

tra os dados de todo o período da conservação e pos-

sui sistema de alarmes em casos de anormalidade. 

Também dispõe de opcionais, que permitem o moni-

toramento remoto da câmara, e em casos de queda de 

energia, sistema de baterias com até 72 horas de au-

tonomia. Câmara para conservação de medicamen-

tos com regulamentação da Anvisa e assistência cre-

denciada em todo território nacional.  

UND 01 

  

 

https://elbermedical.com.br/legislacao/conservacao-de-vacina/
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CONTROLE DE TEMPERATURA 

Indicação no painel da temperatura através de um 

sensor imerso em solução glicerol que simula a tem-

peratura exata do produto armazenado e não do ar do 

gabinete. Temperatura pré-ajustada entre 2°C a 8°C, 

permitindo alteração se necessário.  Em caso de desli-

gamento ou queda de energia o sistema restabelece 

os parâmetros pré-selecionados. 

HOMOGENEIZAÇÃO DA TEMPERATURA 

Sistema de circulação interna por ar forçado com ven-

tiladores que mantém a temperatura homogênea em 

toda a câmara. 

PAINEL DE FÁCIL ACESSO E VISUALIZAÇÃO 

Painel externo com display LCD luminoso e saída USB, 

possibilitando a fácil visualização das mudanças de 

temperatura. Possui módulo protetor de bateria e os 

ajustes dos parâmetros são realizados por meio de se-

nha. Confira na aba opcionais as diferentes possibili-

dades de upgrade. 

ILUMINAÇÃO: 

Luz interna de LED resistente a umidade do ambiente 

com acionamento automático pela abertura da porta. 

MEMÓRIA COM REGISTROS CRIPTOGRAFADOS 

Memória para registro das temperaturas de momento 

(máxima e mínima) e de todos os eventos da câmara 

com data e hora, conforme intervalo programado. Os 

relatórios (criptografados) podem ser baixados pela 

saída USB no painel. Em caso de queda de energia, não 

há perda de dados e novos dados continuam sendo re-

gistrados. 

ALARMES SONOROS, VISUAIS E ESCRITOS NO PAINEL 

Acionamento dos alarmes quando a câmara trabalhar 

em temperaturas fora do programado (máxima ou mí-

nima), porta aberta, falta de energia e bateria baixa 

(quando possuir bateria recarregável). 

BAIXO CONSUMO E ULTRA SILENCIOSO 

Compressor hermético de alto rendimento e rápida re-

cuperação da temperatura interna, isento de vibra-

ções e ecologicamente correto (livre de CFC e com gás 

R134a). 

 

DEGELO AUTOMÁTICO 
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Degelo ocorre automaticamente sem interrupção do 

trabalho ou perda da temperatura. 

 

PORTA DE ALTA RESISTÊNCIA 

Possui fechamento automático, vedação por perfil 

magnético, puxador anatômico e sistema antiemba-

çante em modelos com vidro duplo ou triplo. 

 

LIMPEZA E DURABILIDADE     

Gabinete interno em aço inoxidável que garante as-

sepsia, evita a corrosão e facilita a manutenção da câ-

mara 

9.  
EXTINTOR COMPLETO 20BC 6 KG PÓ QUÍMICO + SU-

PORTE PAREDE 
UND 01 

  
 

10.  

GERADOR DE  ENERGIA. COMBUSTÍVEL A DIESEL 

6.5KVA 10CV, PARTIDA ELÉTRICA, MOTOR MÍNIMO 

13.0CV, TOMADA (110V-220V), TENDO DE 10 A 12,5 

LITROS, FIO 6,0MM. AUTONOMIA DA  BATERIA 50% DE 

CARGA (5H). 

UND 01 

  

 

11.  

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE 

TINTA E IMPRESSÃO COLORIDA, COM FUNÇÕES DE 

IMPRIMIR, COPIAR E DIGITALIZAR, SISTEMA DE 

TANQUE DE TINTA SEM CARTUCHOS, COM WIFI E 

PORTA USB, VELOCIDADE DE IMPRESSAO EM PRETO 

MINIMA DE 20PPM, DEVERÁ JÁ VIR COM AS TINTAS  

ORIGINAIS DE FÁBRICA E UM KIT EXTRA DE TINTA 

COM TODAS CORES TOTALIZANDO 2 KITS DE TINTA 

ORIGINAL COMPLETOS. COM GARANTIA MINIMA DE 

12 MESES 

UND 01 

  

 

12.  

 MESA DE IMPRESSORA 0,50 X0,40 CM NA COR 

CINZA, FEITA EM MATERIAL E ACABAMENTO 

MDP, COM SUAS DIMENSÕES NA ALTURA DE 

74CM, LARGURA 50CM E PROFUNDIDADE  40CM. 

UND 01 

  

 

13.  

MESA ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L, TAMPO EM 

MDP 15MM COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC 

180º TIPO ERGOSOFT. - PÉS EM AÇO- PONTEIRAS 

NIVELADORAS PARA PISOS IRREGULARES MEDIDAS 

APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 120CM X 160CM 

PROFUNDIDADE: 60CM ALTURA: 74CM MESA NA 

COR BRANCA 

UND 02 

  

 

14.  

COMPUTADOR COMPLETO COM PROCESSADOR A 

PARTIR DE 03GHZ (CLOCK REAL SEM USAR MODO 

TURBO BOOST OU NENHUM OUTRO TIPO DE 

UND 02 
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OVERCLOCK), PROCESSADOR NATIVO A PARTIR DE 6 

NUCLEOS, COM NO MINIMO 04MB CACHE, PLACA 

MAE COM NO MINIMO 01 SLOT PCI, DEVERA TER NO 

MINIMO 4 PORTAS USB SENDO UMA OU MAIS DAS 

PORTAS COMPATIVEL COM USB 3.0. A MEMORIA 

RAM DEVERA SER DO TIPO DDR4 E COM NO MINIMO 

8GB. SSD A PARTIR DE 240GB. TECLADO ABNT A 

PARTIR DE 108 TECLAS, MOUSE OPTICO A PARTIR DE 

800DPI, COM ESTABILIZADOR. COM MONITOR DE 

LED DE NO MINIMO 21 POLEGADAS" 

15.  

PAINEL ELETRÔNICO DE SENHA: KIT SENHA 

ATENDIMENTO COM PAINEL ELETRÔNICO 

DISPENSADOR E PEDESTAL  INCLUI  PEDESTAL EM AÇO 

ESTÁ INCLUSO: - 1 PAINEL DE SENHA ATENDIMENTO 

COM CONTROLE VERMELHO; - 1 FONTE DE 

ALIMENTAÇÃO BIVOLT (110/220V); - 1 CONTROLE 

CHAMADOR DE SENHA; - 1 DISPENSADOR BICO DE 

PATO PARA SENHAS DE ATENDIMENTO VERMELHO; - 

2 BOBINAS 2000 SENHAS 3 DÍGITOS ATENDIMENTO 

COMUM VERMELHO; - 1 PLACA RETIRE SUA SENHA 

ATENDIMENTO COMUM VERMELHO; - 1 PEDESTAL 

SUPORTE PARA DISPENSADOR DE SENHAS DE 

ATENDIMENTO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

MINIMAS: - DIMENSÕES DO PAINEL DE SENHA: 24 X 

14CM; - TAMANHO DOS DÍGITOS DO PAINEL DE 

SENHA: 6,5 X 4CM; - TENSÃO DE OPERAÇÃO DO 

PAINEL DE SENHA: 7.5 VDC (CORRENTE CONTÍNUA); - 

DIMENSÕES DO DISPENSADOR BICO DE PATO: 14,5 X 

22 X 5CM; - MATERIAL DO PEDESTAL: AÇO - ALTURA 

DO PEDESTAL: 1,62M 

UND 01 

  

 

16.  

QUADRO DE AVISOS 3 DISPLAYS A4 BRANCO COM  

ESPAÇADORES A PEÇA É FABRICADA EM MDF COM 

DISPLAYS EM ACRÍLICO E ACOMPANHA 

ESPAÇADORES. CORTE  FEITOS COM PERFEIÇÃO 

ACRÍLICO VIRGEM DE ALTA QUALIDADE E MDF 

TAMANHO MINIMO: ALTURA: 42 CM  LARGURA: 80 

CM 

UND 01 

  

 

17.  

Roteador 300mbps wireless tl-wr840n w 

Características de hardware 

Interface: 4 portas lan 10/100mbps 

1 porta wan 10/100mbps 

Botões: botão wps/reset 

Fonte de alimentação externa: 9vdc / 0.6a 

UND 01 
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Padrões wireless: ieee 802.11n, ieee 802.11g, ieee 

802.11b 

Antena: 2 antenas 

Características wireless 

Frequência: 2.4-2.4835ghz 

Taxa de sinal: 11n: até 300mbps 

11g: até 54mbps      11b: até 11mbps 

Sensibilidade de recepção: 270m: -68dbm@10% per 

130m: -68dbm@10% per 

108m: -68dbm@10% per 

54m: -68dbm@10% per 

11m: -85dbm@8% per 

6m: -88dbm@10% per 

1m: -90dbm@8% per 

Potência de transmissão: ce: <20dbm 

Fcc: <30dbm 

Funções wireless: habilitar/desabilitar rádio wireless, 

bridge wds, wmm, estatísticas wireless 

Segurança wireless: 64/128-bit wep, wpa / 

wpa2,wpa-psk / wpa2-psk 

Características de software 

Qos: wmm, controle de banda 

Tipo de wanip dinâmico /ip estático /pppoe/ 

Pptp/l2tp 

Gerenciamento: controle de acesso 

Gerenciamento: local Gerenciamento: remoto 

Dhcp: servidor, cliente, lista de clientes dhcp, 

Reserva de endereços 

Redirecionamento de portas: servidor virtual,port tri-

ggering, upnp, dmz 

Dns dinâmico: dyndns, comexe, no-ip 

Vpn pass-through : pptp, l2tp, ipsec (cabeçalho esp) 

Controle de acesso: controle dos pais, controle de ge-

renciamento local, lista de estações, agenda de 

acesso, regras de gerenciamento 

Firewall: s, spi firewall 

Filtro de endereço ip / endereço mac/filtro de domí-

nio 

Vinculação de endereços ip/mac 

Protocolos: suporte a ipv4 e ipv6 

Rede de visitantes: rede para visitantes de 2,4 ghz x1 

Número de homologação: 033561503177 

Outros 
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Certificação: ce, rohs 

Conteúdo do pacote: roteador wireless n tl-wr840n w 

Fonte de energia 

Cabo ethernet 

Guia de instalação rápida 

Requerimentos do sistema: windows 2000/xp/vis-

taTM, windows 7, windows 8, windows 8.1, windows 

10 ou mac os ou sistema baseado em linux 

Garantia 12 meses 

1
8 

TERMOHIGROMETRO DIGITAL TEMPERATURA E 

UMIDADE MAX E MIN. EXIBE A TEMPERATURA 

INTERNA /EXTERNA E A UMIDADE INTERNA,FUNÇÃO 

DO RELÓGIO E FUNÇÃO DE ALARME, INTERRUPTOR 

DE MODO DE 12/24 HORAS.MEDE ENTRE - 50°C A 

70°C, PRECISÃO TEMPERATURA ±1°C / UMIDADE 

±5%, MODELO DE TEMPERATURA POR °C / °F, 

SONDA DE 2 METROS. 

UND 01 

  

 

1
9 

TERMÔMETRO PARA GELADEIRA COM CABO: USADO 

PARA O MONITORAMENTO, PERMITINDO A 

MONITORAÇÃO SIMULTÂNEA DE DUAS 

TEMPERATURAS; POSSUI 2 SENSORES, O 1º SENSOR 

ESTA LOCALIZADO DENTRO DA ESTRUTURA DO 

TERMÔMETRO E REALIZA A MEDIÇÃO DA 

TEMPERATURA AMBIENTE (IN) O 2º SENSOR (ESTA 

LOCALIZADO PONTA DO CABO) REALIZA A MEDIÇÃO 

DA TEMPERATURA INTERNA DA GELADEIRA (OUT). 

UND 02 

  

 

2
0 

ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS, Medindo 1,98 x 

0,90 x 0,40 com, 2(duas) portas com chave, 4(quatro) 

prateleiras internas, pintura eletrostática a pó liquido1 

de alta resistência, após tratamento antiferruginoso 

por fosfatização a secagem em estufa de alta tempe-

ratura, pés em polipropileno de alto impacto removí-

veis 

UND 03 

  

 

2
1 

CORTINA DE AR 2,00 METROS - 220V Voltagem (V): 
110 
Fase: Monofásico 
Cor: Branco 
Saída de ar efetiva (cm): 200 
Regula velocidade do ar: SIM 
Nível de Ruído Unidade Interna (dB):56-58 
Altura máxima de instalação (m):3 
Refrigeração (W):240 
Dimensão aproximada (L x A x P) mm (Sem Embala-

gem):2000x210x190 

UND 01 
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Apresentamos proposta para o fornecimento do objeto em referência; declaramos estar de acordo como os 

termos do Pregão Eletrônico nº 015/2022. 

 

Na eventualidade de ser considerada vencedora da presente Licitação, indica para a assinatura da Ata de 

Registro de Preços o seu representante legal, Sr(a). (nome completo), portador do CPF nº (nº do CPF). 

 

1 – Propõe-se, para fornecimento dos produtos ora ofertados, os valores constantes do relatório de Quanti-

tativo e Especificação, em anexo. 

 

2 – O prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias a contar desta data. 

 

 

Local e data 

 

                                                  __________________________________ 

EMPRESA 

(Representante Legal)  
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                                                                             ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PROPOSTA INDEPENDENTE 

 

Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel timbrado da empresa 

 

 

(identificação do representante da empresa), como representante devidamente constituído da em-

presa................................, para fins do disposto no Edital Pregão Eletrônico – SRP nº 015/2022, declara, sob 

as penas da Lei, em especial ao art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

 

a) A proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente, e 

o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido 

ou recebido de qualquer outro participante potencial, por qualquer meio ou qualquer pessoa; 

 

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, 

discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial, por qualquer meio ou qualquer pes-

soa 

 

c) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em 

parte, direta ou indiretamente, comunicado, discutido, com qualquer outro participante antes da 

adjudicação do objeto da referida licitação 

 

d) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes 

e informações para firmá-la. 

 

 

Local e data 

 

                                                  __________________________________ 

EMPRESA 

(Representante Legal) 
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ANEXO V 

 

MODELO DE PROCURAÇÃO PARTICULAR 

 

Sistema de Registro de Preços 
PREGÃO ELETRÔNICO 

 (Processo Administrativo n°.151/2022) 
 

Por este Instrumento particular de procuração, a empresa (razão social da empresa), com sede (en-
dereço completo), inscrita no CNPJ/MF sob o nº (nº CNPJ), representada neste ato por seus(s) (qualifica-
ção(ões) do(s) outorgante(s)) Sr(a) (nome completo), portador(a) da Cédula de Identidade RG nº (nº RG) e 
CPF nº (nº CPF), nomeia(m) e constitui(em) seu bastante Procurador o(a) Sr(a) (nome completo), portador(a) 
da Cédula de Identidade RG nº (nº RG) e CPF nº (nº CPF), a quem confere(imos) amplos poderes para repre-
sentar a (razão social da empresa) perante o Município de Nanuque/MG, no que se referir ao Pregão Eletrô-
nico nº 015/2022, com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases do PREGÃO, inclusive 
apresentar declaração de que a proponente cumpre os requisitos de habilitação, os envelopes de Proposta 
e de Documentos de Habilitação em nome da Outorgante, formular verbalmente lances e ou ofertas na(s) 
etapa(s) de lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), negociar 
redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, 
manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da 
sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo(a) pregoeiro(a), enfim, pra-
ticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da Outorgante. 
 
 

Local e data 

 

                                                  __________________________________ 

EMPRESA 

(Representante Legal) 

 
Obs.: 

• Declaração validada mediante assinatura com firma reconhecida em cartório e apresentação de cópia 
autenticada do ato constitutivo da empresa e documento original com foto que identifique o credenci-
ado, ressaltando a possibilidade da assinatura digital. 

• Os casos de substabelecimento deverão estar expressos nesta procuração. 
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ANEXO VI 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM O EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS E 

CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
 
 
 
 

Sistema de Registro de Preços 
PREGÃO ELETRÔNICO 

(Processo Administrativo n°.151/2022) 
 

..................... inscrito no CNPJ nº (nº CNPJ), estabelecida na (endereço completo), para cumprimento 
no inciso VII, do Artigo 4º da Lei Federal 10.520/02, de 17/07/2002, DECLARA, sob as penas da Lei, que que 
está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plena-
mente os requisitos de habilitação definidos no Edital, inexistindo fatos impeditivos para sua habilitação no 
certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 
Por ser verdade, firma a presente. 
 
 

Local e data 

 

                                                  __________________________________ 

EMPRESA 

(Representante Legal) 
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ANEXO VII 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA À PROIBIÇÃO DO TRABALHO DE MENOR (LEI Nº 9.854/1999) 

 
 
 

Sistema de Registro de Preços 
PREGÃO ELETRÔNICO 

 (Processo Administrativo n°. 151/2022) 
 

Declaro, observado o disposto nos artigos 27, inciso V; 78, inciso XVIII da Lei 8.666/93 e artigo 7º, 
inciso XXXIII da Constituição Federal, que não utilizo menores de 18 (dezoito) anos para trabalhos noturnos, 
perigosos ou insalubres, nem menores de 16 (dezesseis) anos para qualquer tipo de trabalho, salvo na con-
dição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

 
Estou ciente de que a inobservância destas disposições legais poderá acarretar a minha imediata 

inabilitação ou desclassificação e/ou rescisão do contrato administrativo em curso. 
 
 
 
 

Local e data 

 

                                                  __________________________________ 

EMPRESA 

(Representante Legal) 
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ANEXO VIII 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE, 

COOPERATIVA ENQUADRADA NO ARTIGO 34 DA LEI Nº 11.488, DE 2007 OU EQUIPARADO COM TRATA-
MENTO FAVORECIDO 

 
Sistema de Registro de Preços 

PREGÃO ELETRÔNICO 
 (Processo Administrativo n°. 151/2022) 

 
(razão social da empresa), inscrita no CNPJ n° (nº do CNPJ), por intermédio de seu representante 

legal o(a) Sr(a) (nome completo), portador(a) da Carteira de Identidade nº (nº RG) e do CPF nº (nº CPF), DE-
CLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser (Microempresa / Empresa de Pe-
queno Porte / Cooperativa) nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos pre-
vistos no §4 do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Local e data 

 

 

 

 

 

                                                  __________________________________ 

EMPRESA 

(Representante Legal) 
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ANEXO IX 

 
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO 

 
 

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº ......../...., QUE FAZEM 

ENTRE SI O(A).......................................................... E A EM-

PRESA .............................................................   

O Município de Nanuque, com sede no(a) ....................................................., na cidade de 

...................................... /Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob o nº ................................, neste ato represen-

tado(a) pelo(a) .........................(cargo e nome), inscrito(a) no CPF nº ...................., portador(a) da Carteira de 

Identidade nº ...................................., doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) .............................. ins-

crito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na ..................................., em ............................. 

doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Car-

teira de Identidade nº ................., expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em vista o 

que consta no Processo nº .............................. e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do 

Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 

015/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E EQUIPA-

MENTOS DE INFORMÁTICA, MOBILIÁRIO EM GERAL, CÂMARA PARA MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ADE-

QUAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPPIO DE NANUQUE-MG DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 

SES/MGN°7824 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2021, do presente Termo de Contrato é para  conforme especifica-

ções e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, 

os quais integram este instrumento, independente de transcrição. 

1.2. Discriminação do objeto: 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 

UNIDADE DE 

MEDIDA 

QUANTIDADE VALOR 

1     

2     

3     

...     

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de .............................., contados do ........................., pror-

rogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.  
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3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............(...............). 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução 

contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comer-

ciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto 

da contratação. 

4. CLÁUSULA QUARTA –DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÙDE 
20720700.103030081.070 – INVESTIMENTOS NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 
44905200000 – Equipamentos e Material Permanente 
Ficha: 425 
Fonte de Recurso – 155 – Transferência Rec. Fundo Estadual de Saúde 
Fonte de Recurso – 255 – Transf. Rec. Fundo Estadual de Saúde 

 

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Edital. 

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES 

6.1. O preço contratado é fixo e irreajustável.  

6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

6.3. 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 con-

trato. 

6.4. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acrés-

cimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

6.5. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 

7.1. O prazo de entrega dos itens é de até 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da emissão da nota fiscal 

em remessa, no endereço mencionado na Nota de Autorização de Fornecimento. As condições de entrega e 

recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência. 

8. CLAÚSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO 

8.1. A fiscalização da execução do contrato será efetuada pela Secretaria Municipal de Administração, Secre-

taria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos, Gabinete do 

Prefeito, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal 

de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Secretaria Municipal de Esportes, Secretaria Municipal de Plane-

jamento, Secretaria Municipal de Fazenda, Controle Interno, Secretaria Municipal de Saúde e Procuradoria 

Geral do Município,  de forma a fazer cumprir rigorosamente o previsto no instrumento de contrato. 
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9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO 

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, 

de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis. 

11.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que 

sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; 

sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactu-

ado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurado-se à CONTRATADA o direito 

à prévia e ampla defesa. 

11.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista 

no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso: 

a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

c) Indenizações e multas. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES 

11.1. É vedado à CONTRATADA: 

a) caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

b) interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo 

nos casos previstos em lei. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS. 

13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, 

de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, 

subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumi-

dor - e normas e princípios gerais dos contratos. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO 

14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no site Munici-

pal, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO 

15.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da 

Comarca de Nanuque – Justiça Comum. 
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Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 03 (Três) vias de igual 

teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.  

...........................................,  .......... de.......................................... de 2022 

 

______________________ 

Responsável legal da CONTRATANTE 

_________________________ 

Responsável legal da CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

TESTEMUNHAS: 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 


