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EDITAL PROCESSO LICITATÓRIO Nº 113/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021  –  REGISTRO DE PREÇOS 

 
PREÂMBULO 

 
O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO/MG, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que realizará Processo 
Licitatório nº 113/2021, modalidade, Pregão Presencial nº 
040/2021 para REGISTRO DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO, critério 
de julgamento POR ITEM, nos termos da Lei 10.520/02, e 
legislação correlata; em especial a Lei federal 8.666/93, e de 
acordo com as condições estabelecidas no presente instrumento 
convocatório e seus anexos. Os envelopes contendo a proposta 
comercial e documentação de habilitação serão recebidos em 
sessão pública às 13:00 horas do dia 22/12/2021, na sala da 
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal, 
situada na Rua Dr. Paulo Salvo, 150, centro, Presidente 
Juscelino/MG, CEP: 39.245.000, oportunidade em que serão 
examinados. O pregão será realizado pelo Pregoeiro oficial, ou 
substituto designado pela portaria municipal vigente. 
 
1.  OBJETO 
 
1.1. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços 
para futura e eventual Registro de Preços para futura e 
eventual aquisição de materiais para as equipes de saúde no 
desenvolvimento das ações de vigilância alimentar e 
nutricional do Programa Saúde na Escola, bem como equipamento 
de informatica para manutenção e modernizaçãoo de informação e 
refrigeração de APS, conforme anexo I. 

 
2.  CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
2.1. Poderão participar da presente licitação todos quantos 
militem no ramo pertinente ao objeto desta licitação. 
 
2.1.1. Não poderão participar do presente certame a empresa: 
2.2.1. Concordatária; em processo de falência; sob concurso de 
credores; em dissolução; ou em recuperação judicial; 
 
2.2.2. Estrangeira que não funcione no País; 
 
2.2.3. Com o direito suspenso de contratar com a Administração 
Pública ou por ter sido declarada inidônea; 
 
2.2.4. Que esteja cumprindo penalidade que a impeça de 
participar de licitação junto à Administração Pública; 
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2.2.5. Que possua participação direta ou indireta de sócio, 
diretor ou responsável técnico que tenha vínculo empregatício 
com o Município de Presidente Juscelino/MG. 

 
3.  ENTREGA DOS ENVELOPES 
 
3.1. Dos envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO”. 
 
3.1.1. Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentos de 
Habilitação” deverão ser indevassáveis, hermeticamente 
fechados e entregues ao pregoeiro, na sessão pública de 
abertura deste certame, conforme endereço, dia e horário 
especificados abaixo. 
 
 
LOCAL: Sala de Licitação - Sede da Prefeitura de Presidente 
Juscelino/MG, na Rua Dr. Paulo Salvo, 150, centro, Presidente 
Juscelino/MG, – A/C do Pregoeiro, até o dia 22/12/2021, às 
13:00 horas. 
 
 
3.1.2. Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte 
externa e frontal os seguintes dizeres: 

 
 
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO/MG 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 113/2021 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021 – REGISTRO DE PREÇOS 
ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA COMERCIAL 
PROPONENTE:.................................................... 
 
 
 
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO/MG 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 113/2021 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021 - REGISTRO DE PREÇOS 
ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PROPONENTE:.................................................... 
 
 
3.2. O interessado deverá entregar juntamente com os dois 
envelopes a Declaração dando ciência de que cumpre plenamente 
os requisitos de habilitação, conforme Anexo III (a referida 
declaração deverá estar por fora dos envelopes). 
 
3.3. O Pregoeiro não se responsabilizará por envelopes de 
“Proposta Comercial” e “Documentos de Habilitação” que não 
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sejam entregues ao pregoeiro designado, no local, data e 
horário definidos neste edital. 
 
3.4. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato 
superveniente, de caráter público que impeça a realização 
deste evento na data acima mencionada, a licitação ficará 
automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil 
subsequente, independentemente de nova comunicação. 
 
4.  CREDENCIAMENTO 
 
4.1. A licitante deverá se apresentar para credenciamento 
junto ao Pregoeiro por um representante devidamente munido de 
documento que o credencie a participar deste procedimento 
licitatório. 
 
4.2.  Cada licitante credenciará apenas um representante que 
será o único admitido a intervir nas fases do procedimento 
licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos 
previstos neste Edital, por sua representada. 
 
4.3. Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos 
seguintes documentos: 
 
I - documento oficial de identidade; 
 
II - procuração que comprove a outorga de poderes, na forma da 
lei, para formular ofertas e lances de preços e praticar todos 
os demais atos pertinentes ao certame em nome da licitante, ou 
documento no qual estejam expressos poderes para exercer 
direitos e assumir obrigações, no caso do representante ser 
sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da licitante, em 
decorrência de tal investidura (Anexo II). 
 
4.4. Caso a procuração seja particular, deverá ter firma 
reconhecida e estar acompanhada dos documentos comprobatórios 
dos poderes do outorgante, tais como contrato social/alteração 
contratual e cópia do documento de identidade de quem recebe 
poderes. 
 
4.5. Em se tratando de microempresa – ME ou empresa de pequeno 
porte – EPP, a comprovação desta condição será efetuada 
mediante certidão, expedida pela Junta Comercial, na forma da 
Instrução Normativa nº. 103 de 30 de abril de 2040, do 
Departamento Nacional de Registro de Comércio-DNRC, ou outro 
órgão equivalente, e deverá ocorrer quando do credenciamento, 
sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei Complementar nº. 
123/2006. (A referida declaração deverá estar FORA DO 
ENVELOPE) 
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4.5.1. A certidão apresentada após o dia 31 de janeiro do 
corrente ano, terá obrigatoriamente que ter sido emitida no 
exercício em curso. 
 
45.2. Em se tratando de MEI-Micro Empreendedor Individual, a 
comprovação desta condição será efetuada mediante a 
apresentação do Certificado da Condição de Micro Empreendedor 
Individual – CCMEI. 
 
4.6. A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos 
documentos de credenciamento impedirá a participação do 
representante da licitante na sessão, para fins de 
apresentação de lances. 
 
4.7. O representante poderá ser substituído por outro 
devidamente credenciado. 
 
4.8. Não será admitida a participação de um mesmo 
representante para mais de uma empresa licitante. 
 
4.9. AS AUTENTICAÇÕES EFETUADAS NA PREFEITURA SÓ SERÃO FEITAS 
MEDIANTE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS ORIGINAIS. 

 

5. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
5.1. Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, 
providências ou impugnar o ato convocatório do presente 
pregão, protocolizando o pedido até 05 (cinco) dias úteis 
antes da data fixada para o recebimento das propostas, no 
endereço discriminado no preâmbulo deste Edital, cabendo ao 
Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 03 (três) dias 
úteis. 
 
5.1.1. Caso seja acolhida a petição contra o ato convocatório, 
será designada nova data para a realização do certame. 
 
5.2. Decairá do direito de impugnar os termos do presente 
Edital o licitante que não apontar as falhas ou 
irregularidades supostamente existentes no Edital até o 
segundo dia útil que anteceder à data de realização do Pregão. 
Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vício não 
suspenderá o curso do certame. 
 
6. PROPOSTAS COMERCIAIS 
 
6.1. As propostas comerciais serão datilografadas ou 
impressas, em uma via, com suas páginas numeradas e 
rubricadas, e a última assinada pelo representante legal da 
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empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, 
entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais 
falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais 
licitantes, prejuízo à Administração ou não impedirem a exata 
compreensão de seu conteúdo, podendo observar o modelo anexo a 
este edital, e constarão: 
 
6.1.1. Nome, número do CNPJ, endereço, telefone e fax da 
empresa proponente; 
 
6.1.2. Especificação detalhada do objeto, com indicação da 
marca do produto cotado; 
 
6.1.3. Certificado de registro do produto junto a ANVISA / 
Ministério da Saúde, quando for o caso; 
 
6.1.4. Boas Práticas de Armazenamento e Distribuição dos 
Produtos para Saúde, quando for o caso; 
 
6.1.5. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, 
contados da data estipulada para a entrega dos envelopes; 
 
6.2. As propostas poderão ser corrigidas automaticamente pela 
pregoeira, caso contenham erros de soma e/ou multiplicação, 
bem como divergências entre o preço unitário e o total do 
item, hipótese em que prevalecerá sempre o primeiro. Sendo a 
proposta corrigida o representante da empresa, este deverá 
assiná-la se estiver presente na sessão. 
 
6.3. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às 
exigências do presente edital e seus anexos, por estarem 
omissas ou apresentarem irregularidades, ou defeitos capazes 
de dificultar o julgamento; 
 
6.4. Os preços serão cotados com duas casas decimais. Ex: 
10,55 
 
6.5. Nos preços propostos estarão incluídos todos os tributos, 
encargos sociais e trabalhistas, frete até o destino e 
quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o 
fornecimento do objeto da presente licitação, os quais ficarão 
a cargo única e exlusivamente da Detentora da Ata. 
 
6.6. A licitante apresentará, FORA DO ENVELOPE, por ocasião da 
apresentação da Proposta Comercial, a Declaração de que atende 
plenamente a todos os requisitos de habilitação exigidos para 
o certame, conforme ANEXO V. 
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6.7. As propostas não poderão impor condições ou conter 
opções, somente sendo admitidas propostas que ofertem apenas 
uma marca, um modelo e um preço para cada item do objeto desta 
licitação. 
 
6.8. Todos os itens serão conferidos e analisados pelo setor 
requisitante para a devida aprovação, sujeitando a 
desclassificação os licitantes que não cumprirem as normas do 
edital. 
 
7. HABILITAÇÃO 
 
7.1.Quanto à REGULARIDADE JURÍDICA, a licitante apresentará: 
 
7.1.1.Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
 
7.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus 
aditivos em vigor, devidamente registrados, em se tratando de 
sociedades comerciais, e no caso de sociedade de ações, 
acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores; 
 
7.1.3. Em se tratando de Micro Empreendedor Individual – MEI, 
o Contrato Social ou Estatuto poderá ser substituído pelo 
Certificado da Condição de Micro Empreendedor Individual – 
CCMEI; 
 
7.1.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades 
civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
 
7.1.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou 
sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de 
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir; 
 
7.2. Quanto à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, apresentará: 
 
7.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas (CNPJ) atualizado, relativo ao domicílio ou sede do 
licitante, pertinente e compatível com o objeto desta 
licitação; 
 
7.2.2. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço, demonstrando situação regular no cumprimento 
dos encargos sociais instituídos por lei, mediante a 
apresentação de: 
- Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou documento equivalente 
que comprove a regularidade. 
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7.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal 
relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e prova 
de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguridade 
Social – INSS, através de certidão expedida conjuntamente pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, conforme 
Portarias MF 358 e 443/2014; 
 
7.2.4. Prova de Regularidades com as Fazendas, Estadual e 
Municipal, do domicílio ou sede do licitante, ou outra 
equivalente na forma da lei. 
 
7.2.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), 
provando a inexistência de débitos inadimplidos perante a 
Justiça do Trabalho. 
 
7.3. Quanto à REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA, apresentará: 
 
7.3.1. Certidão de Falência e Concordata emitida por órgão 
competente. 
 
7.4. Quanto à REGULARIDADE TÉCNICA, apresentará: 
 
7.4.1- Autorização de funcionamento da empresa (AFE) emitido 
pelo Ministério da Saúde/ANVISA, quando for o caso; 
 
7.4.2 - Alvará da Vigilância Sanitária da sede do domicílio da 
empresa licitante, quando for o caso. 
 
7.5. Deverão ainda, as licitantes, apresentarem as seguintes 
declarações: 
 
7.5.1. Declaração de inexistência ou superveniência de fato 
impeditivo da habilitação (art. 32, § 2º, Lei 8.666/93), 
conforme ANEXO VI. 
 
7.5.2. Declaração de que não possui trabalhadores menores de 
18 anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
de qualquer trabalho a menores de 16 anos, segundo determina o 
inciso V do artigo 27 da Lei Federal 8.666/93 (com redação 
dada pela Lei n.º 9854 de 27 de outubro de 1999), salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei., 
conforme ANEXO VII; 
 
7.6. Sob pena de inabilitação, todos os documentos 
apresentados para habilitação deverão estar em nome do 
licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço 
respectivo, observando-se que: 
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a) se o licitante for matriz, todos os documentos deverão 
estar em nome da matriz; ou 
 
b) se o licitante for filial, todos os documentos deverão 
estar em nome da filial; 
 
c) se o licitante for matriz, e o executor do contrato for 
filial, a documentação deverá ser apresentada com CNPJ da 
matriz e da filial, simultaneamente; 
 
d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela 
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em 
nome da matriz. 
 
 
8. SESSÃO DO PREGÃO 
8.1. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos 
representantes das empresas proponentes, o Pregoeiro procederá 
a abertura dos envelopes de proposta comercial dos licitantes, 
cadastrando-as no sistema. 
 
8.2. Após o cadastramento dos valores de cada empresa 
participante, o Pregoeiro declarará aberta a sessão do PREGÃO 
para os lances. 
 
9. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 
9.1. Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão 
analisadas verificando o atendimento a todas as especificações 
e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo 
imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em 
desacordo. 
 
9.2. O autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas 
com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela serão 
classificados para participarem dos lances verbais. 
 
9.3. Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições 
definidas no artigo anterior, o pregoeiro classificará as 
melhores propostas, até o máximo de 03 (três), quaisquer que 
sejam os preços oferecidos, para que seus autores participem 
dos lances verbais. 
 
10. LANCES VERBAIS 
10.1. Aos licitantes classificados e presentes na sessão será 
dada a oportunidade para disputa por meio de lances verbais e 
sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do 
autor da proposta classificada de maior preço e os demais.  
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10.2. A desistência em apresentar lance verbal, quando 
convocado pelo pregoeiro, implicará na exclusão do licitante 
da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço 
apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação 
das propostas. 
 
10.3. É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 
 
10.4. Na sucessão de lances a diferença de valor não poderá 
ser inferior a 1% (um por cento). 
 
10.5. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a 
conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor 
estimado da contratação.  
 
10.6. Havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os 
termos do edital e que seu preço seja compatível com os 
valores praticados no mercado, esta poderá ser aceita. 
 
11. JULGAMENTO 
11.1. Para julgamento e classificação das propostas, será 
adotado o critério de maior desconto, sobre o catálogo de 
peças originais, observados os prazos máximos para as 
especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e 
qualidade definidos no edital. 
 
11.2. Após a fase de lances, se a proposta mais bem 
classificada não tiver sido ofertada por Microempreendedor 
Individual – MEI, microempresa – ME ou empresa de pequeno 
porte – EPP e houver proposta apresentada por MEI, ME ou EPP 
até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, estará 
configurado o empate previsto no art. 44, § 2º, da Lei 
Complementar nº. 123/2006. 
 
11.2.1. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
 
11.2.1.1. A MEI, ME ou a EPP mais bem classificada será 
convocada para, no prazo de 5 (cinco) minutos após o 
encerramento dos lances, apresentar nova proposta de preço 
inferior àquela considerada classificada em 1º lugar no 
certame, sob pena de preclusão do exercício do direito de 
desempate; 
 
11.2.1.2. Apresentada nova proposta, nos termos do subitem 
anterior e atendidas as exigências habilitatórias, será 
adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão; 
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11.2.1.3. Não sendo vencedora a MEI, ME ou EPP mais bem 
classificada, na forma do subitem anterior, serão convocadas 
as demais MEI, ME e EPP remanescentes cujas propostas estejam 
dentro do limite estabelecido no caput desta condição, na 
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
 
11.2.2. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas 
MEI, ME e EPP que se encontrarem no limite estabelecido no 
caput desta condição, será realizado sorteio entre elas para 
que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 
melhor oferta. 
 
11.3. Na hipótese da não contratação nos termos previstos na 
condição anterior, o objeto licitado será adjudicado em favor 
da proposta classificada em 1º lugar na etapa de lances. 
 
11.4. Será considerado vencedor, o licitante que ao final da 
disputa de lances, observadas as disposições da Lei 
Complementar nº. 123/2006, ofertar o menor preço. 
 
11.5. Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, 
quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro, juntamente com 
a equipe de apoio decidir motivadamente a respeito de sua 
aceitabilidade. 
 
11.6. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o 
pregoeiro procederá à abertura do invólucro contendo os 
documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor 
proposta, para verificação do atendimento das condições 
fixadas no edital. 
 
11.7. Os licitantes apresentarão documentos em cópias 
legíveis, autenticadas em cartório competente ou por servidor 
designado para o pregão. 
 
11.8. As ME e EPP deverão apresentar toda a documentação 
exigida para a habilitação, inclusive os documentos 
comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes 
apresentem alguma restrição. 
 
11.8.1. Havendo restrição na comprovação da regularidade 
fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo 
termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente 
apresentar preço inferior ao menor preço ofertado na etapa de 
lances, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Administração Pública, para 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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11.8.2. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal 
dependerá de requerimento, devidamente fundamentado, a ser 
dirigido ao Pregoeiro. 
 
11.8.3. Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado 
dentro dos 05 (cinco) dias úteis inicialmente concedidos. 
 
11.8.4. A não regularização da documentação, no prazo previsto 
neste item, implicará decadência do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções cabíveis. 
 
11.9. Todos os documentos deverão ter vigência até o dia 
previsto para realização do pregão; inexistindo esse prazo, 
reputar-se-ão válidos por 90 (noventa) dias, contados de sua 
expedição, ressalvadas as exceções previstas no edital. 
 
11.10. Se o detentor da melhor proposta desatender às 
exigências previstas neste Edital, será inabilitado, e o 
pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e procederá à 
habilitação do licitante seguinte, na ordem de classificação, 
repetindo esse procedimento, sucessivamente, se necessário, 
até apuração de uma proposta que atenda ao Edital, para 
declarar o licitante vencedor. 
 
11.11. O pregoeiro negociará diretamente com o proponente, 
para obtenção de melhor preço. 
 
11.12. Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas no 
edital, o licitante será declarado vencedor. 
 
11.13. A contratação formalizar-se-á mediante Autorização de 
fornecimento, observadas as cláusulas e condições deste 
edital, da Ata de Registro de Preços, e da proposta vencedora.  
 
11.14. Após a homologação do resultado da licitação, a(s) 
licitante(s) classificadas(s) em primeiro lugar para cada 
Item, terá(ão) o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 
data do recebimento da convocação pela Administração, para 
assinar a Ata de Registro de Preços. 
 
11.15. Os demais licitantes serão classificados neste 
processo, em ordem crescente de preço proposto e poderão ser 
convocados para compor a Ata de Registro de Preços, nos casos 
previstos neste Edital e na Ata dele decorrente. 
 
11.16. É facultado à Administração, quando o convocado não 
assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições 
estabelecidas, convocar as licitantes remanescentes, conforme 
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subitem anterior, na ordem de classificação, para fazê-lo em 
igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 1º 
(primeiro) classificado, ou revogar a licitação, 
independentemente da aplicação das sanções previstas neste 
edital. 
 
11.17. Após a publicação da Ata do Registro de Preços da 
Administração no Diário Oficial do Município (Quadro de Avisos 
de Publicação), poderão ser firmados os contratos dentro do 
prazo de validade do Registro. 
 
11.18. Poderá a proposta da licitante ser desclassificada até 
a assinatura da Ata de Registro de Preços, se tiver a 
Administração conhecimento de fato ou circunstância 
superveniente que desabone sua regularidade fiscal, jurídica, 
qualificação técnica e/ou econômico-financeira. Neste caso, 
poderá ser procedida nova classificação, efetuando-se a 
convocação das licitantes remanescentes. 
 
11.19. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual 
serão registrados todos os atos do procedimento e as 
ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo 
pregoeiro, membros da equipe de apoio e licitantes presentes 
na sessão. 
 
11.20. A licitante vencedora deverá apresentar em 02 (dois) 
dias úteis, após a adjudicação, a planilha de custos e 
formação de preços (PROPOSTA DE PREÇOS) recomposta em função 
do valor vencedor na etapa de lances. 
 
12. RECURSOS 
12.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá 
manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, 
cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3 
(três) dias úteis para apresentação das razões de recurso, 
ficando os demais licitantes desde logo intimados para 
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que 
começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-
lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
12.2. O licitante poderá também apresentar as razões do 
recurso no ato do pregão, as quais serão reduzidas a termo na 
respectiva ata, ficando todos os demais licitantes desde logo 
intimados para apresentar contrarrazões no prazo de 3 (três) 
dias, contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada 
vista imediata dos autos. 
 
12.3. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas 
dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
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12.4. A falta de manifestação imediata e motivada do 
licitante, importará decadência do direito de recurso. 
 
12.5. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) 
dias pela Administração. 
 
12.6. O resultado do recurso será divulgado mediante afixação 
no quadro de avisos deste órgão e comunicado a todos os 
licitantes via correios. 
 
12.7. Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua 
interposição relativamente ao pregão, o pregoeiro devolverá, 
aos licitantes, julgados desclassificados em todos os itens, 
os envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” inviolados, 
podendo, todavia, retê-los até o aceite do produto pelo Setor 
Requisitante. 
 
13. DA HOMOLOGAÇÃO 
13.1. Encerrada a seleção e ultrapassada a eventual fase 
recursal, o pregoeiro registrará os preços ofertados pelas 
licitantes em ordem crescente. 
 
13.2. Verificada a regularidade dos atos e a realização do 
interesse público, nos termos do artigo 3º da Lei 8.666/1993, 
a autoridade competente homologará o procedimento licitatório. 
 
14. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
14.1. Homologado o resultado da licitação, a Administração, 
respeitada a ordem de classificação e a quantidade de 
licitantes a serem registrados, convocará os interessados para 
assinatura da Ata de Registro de Preços que, após cumpridos os 
requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso do 
fornecedor nas condições estabelecidas. 
 
14.2. A Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a 
firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer 
licitações específicas para o(s) objetos(s) licitados, 
obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao 
detentor do registro a preferência nos fornecimentos dos 
produtos, em igualdade de condições. 
 
14.3. O direito de preferência de que trata o subitem anterior 
poderá ser exercido pelo beneficiário do registro, quando a 
Administração optar pela contratação do objeto cujo preço está 
registrado, por outro meio legalmente permitido, que não a Ata 
de Registro de Preços, e o preço cotado neste, for igual ou 
superior ao registrado. 
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14.4. O preço registrado e os respectivos fornecimentos dos 
produtos serão divulgados no Diário Oficial (Quadro de Avisos 
de Publicação) e ficarão disponibilizados durante a vigência 
da Ata de Registro de Preços. 
 
14.5. A Administração monitorará, pelo menos trimestralmente, 
os preços dos serviços, avaliará o mercado constantemente e 
poderá rever os preços registrados a qualquer tempo, em 
decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de 
fato que eleve os custos dos bens registrados. 
 
14.6. A Administração convocará o fornecedor/detentor para 
negociar o preço registrado e adequá-lo ao preço de mercado, 
sempre que verificar que o preço registrado estiver acima do 
preço de mercado. 
 
14.7. Caso seja frustrada a negociação, o fornecedor/detentor 
será liberado do compromisso assumido. 
 
14.8. Antes de receber a autorização de fornecimento e caso 
seja frustrada a negociação, o fornecedor/detentor poderá ser 
liberado do compromisso assumido, caso comprove mediante 
requerimento fundamentado e apresentação de comprovantes 
(notas fiscais de aquisição de matérias-primas, lista de 
preços de fabricantes, etc.), que não pode cumprir as 
obrigações assumidas, devido ao preço de mercado tornar-se 
superior ao preço registrado. 
 
14.9. Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão 
não poderão ultrapassar aos praticados no mercado, mantendo-se 
a diferença percentual apurada entre o valor originalmente 
constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no 
mercado à época do registro – equação econômico-financeira. 
 
14.10. Será considerado preço de mercado, os preços que forem 
iguais ou inferiores a média daqueles apurados pela 
Administração para determinado Item. 
 
14.11. Não havendo êxito nas negociações com o primeiro 
colocado, a Administração poderá convocar os demais 
fornecedores classificados, nas mesmas condições ou revogar a 
Ata de Registro de Preços ou parte dela. 
 
14.12. As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, 
no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, 
serão publicadas trimestralmente no Diário Oficial (Quadro de 
Avisos de Publicação).  
 
15. DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
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15.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer 
órgão ou entidade da Administração que não tenha participado 
do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, 
desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no 
que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n. º 
8.666/93, bem como o § 4º do artigo 22 do Decreto Federal nº 
7.892/2013. 
 
15.2. Caberá ao fornecedor/detentor beneficiário da Ata de 
Registro de Preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, 
independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que 
este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente 
assumidas. 
 
15.3. QUALQUER ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DEVERÁ SER 
PREVIAMENTE COMUNICADA AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO. 
 
15.4. AS ADESÕES À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NÃO PODERÁ 
EXCEDER, NA TOTALIDADE, AO QUÍNTUPLO DO QUANTITATIVO DE CADA 
ITEM REGISTRADO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O ÓRGÃO 
GERENCIADOR. 
 
16. CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO  
16.1. O objeto do presente certame será executado em 
conformidade com as especificações técnicas, cronogramas, 
prazos, local e condições apontadas conforme Autorização de 
fornecimento. 
 
16.2. A partir da entrega, o objeto será recebido e submetido 
á secretaria requisitante para avaliar a sua conformidade com 
as especificações constantes do edital, a fim de que se decida 
sobre sua aceitação ou rejeição. 
 
16.3. De acordo com a legislação o fornecedor é obrigado a 
reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às 
suas expensas, no total ou em parte, o objeto em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou de materiais empregados. 
 
16.5. O objeto rejeitado deverá ser substituído uma única vez, 
dentro de até 05 (cinco) dias úteis, após a solicitação feita 
pela Secretaria Municipal de Saúde. 
 
16.6. Após o recebimento definitivo, o  responderá por vícios, 
porventura apresentados pelo objeto licitado, no seu prazo de 
validade.  
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16.7. O fornecedor/detentor deverá comprovar a manutenção das 
condições demonstradas para habilitação, até que seja 
satisfeita a obrigação assumida. 
 
16.8. Caso adjudicatário não apresente situação regular no ato 
de retirada do Empenho, ou recuse-se a retirá-lo, serão 
convocados os fornecedores remanescentes, observada a ordem de 
classificação, para retirá-lo. 
 
16.9. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para 
retirada do Empenho, decorrente desta licitação, somente será 
analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e 
devidamente fundamentada. 
 
16.10.  Prazo de fornecimento dos produtos, não poderá 
ultrapassar o prazo de 05 (cinco) dias, a contar do 
recebimento da aludida autorização de fornecimento, salvo 
anuência por escrito do Contratante. 
 
17. PAGAMENTO 
17.1. A Nota Fiscal /Fatura Discriminativa deverá ser 
apresentada conforme descrito na Autorização de fornecimento. 
 
17.2. A Prefeitura Municipal efetuará o pagamento no prazo e 
condições descritas no Anexo – Termo de Referência. 
 
18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
18.1 - O fornecedor que descumprir total ou parcialmente o 
objeto celebrado com a Administração Pública Municipal serão 
aplicadas as sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 
8.666, de 1993, obedecidos os seguintes critérios: 
 
I - A recusa injustificada de assinar a Ata, pela empresa com 
proposta classificada na licitação e indicada para registro 
dos respectivos preços no presente instrumento de registro, 
ensejará a aplicação de multa de 20 % (vinte por cento) sobre 
o valor do item vencido e registrado na ata. 
 
II - Advertência por escrito, nas hipóteses de execução 
irregular de que não resulte prejuízo para o fornecimento; 
 
III - Ocorrendo atraso na entrega por culpa do fornecedor 
desta Ata, ser-lhe-á aplicada multa moratória de 1% (um por 
cento), por dia útil, sobre o valor total da entrega pendente, 
constituindo-se a mora independentemente de notificação ou 
interpelação. 
 
IV - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da 
Ata, nas hipóteses de inexecução; 
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V - Suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento para contratar com o Município de Presidente 
Juscelino, por prazo não superior a 05 (cinco) anos, nas 
hipóteses de execução irregular, atrasos ou inexecução de que 
resulte prejuízo para o fornecimento; 
 
VI - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os seus motivos 
determinantes ou até que seja promovida a reabilitação perante 
a autoridade que aplicou a penalidade, nas hipóteses em que a 
execução irregular, os atrasos ou a inexecução associem-se à 
prática de ilícito penal. 
 
§ 1º - A penalidade de multa, estabelecida na alínea “c” desta 
cláusula, poderá ser aplicada de forma isolada ou 
cumulativamente com qualquer das demais, podendo ser 
descontada de eventuais créditos que tenha em face do 
prestador de serviço. 
 
§ 2º - As multas previstas nesta cláusula não têm natureza 
compensatória e o seu pagamento não elide a responsabilidade 
do prestador de serviços por danos causados ao Município.  
 
§ 3º - As importâncias relativas a multas serão descontadas 
dos pagamentos a serem efetuados ao prestador do serviço da 
ata, podendo, entretanto, conforme o caso, ser inscritas para 
constituir dívida ativa, na forma da lei. 
 
18.2 - As penalidades de advertência e multa serão aplicadas 
de ofício ou por provocação dos órgãos de controle, pela 
autoridade expressamente nomeada no instrumento convocatório. 
 
18.3 - As sanções previstas neste Capítulo poderão ser 
aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade 
da infração, facultada ampla defesa à Contratada, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato. 
 
18.4 - A sanção de suspensão de participar em licitação e 
contratar com a Administração Pública poderá ser também 
aplicada a aqueles que: 
 
18.4.1 - Retardarem a execução do pregão; 
 
18.4.2 - Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar 
com a Administração e; 
 
18.4.3 - Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal. 
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19. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
19.1. Homologada a licitação o adjudicatário receberá 
Autorização de fornecimento ou instrumento equivalente. 
 
19.2. Caso o adjudicatário não cumpra o objeto do certame de 
acordo com a sua proposta ou recuse-se a fornecê-lo, serão 
convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de 
classificação. 
 
19.3. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo na entrega 
dos produtos, decorrentes desta licitação, somente será 
analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e 
devidamente fundamentada. 
 
19.4. Uma vez convocado, a recusa injustificada do 
adjudicatário em fornecer os produtos, dentro do prazo 
estabelecido neste edital, caracteriza o descumprimento total 
da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente 
estabelecidas. 
 
19.5. Na hipótese acima referida será convocado novo 
adjudicatário, observada a ordem de classificação nesta 
licitação. 
 
19.6. Constituem motivos para rescisão do contrato ou 
instrumento equivalente, todos aqueles listados pela Lei nº 
8.666/93, no artigo 77 e 78. 
 
19.7. A Administração poderá nas mesmas condições contratuais, 
realizar acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado da ata, conforme 
estabelecido no § 1º do artigo 65. 
 
19.8. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e 
após decorrido prazo para impugnação não serão aceitas 
alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos. 
 
19.9. Será dada vista aos proponentes interessados tanto das 
propostas comerciais como dos documentos de habilitação 
apresentados na sessão. 
 
19.10. É facultado ao pregoeiro ou à autoridade superior em 
qualquer fase do julgamento promover diligência destinada a 
esclarecer ou complementar a instrução do processo e a 
aferição do preço ofertado, bem como solicitar a Órgãos 
competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a 
fundamentar as decisões. 
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19.11. É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte 
dela após aberta a sessão do pregão. 
 
19.12. A presente licitação somente poderá ser revogada por 
razões de interesse público, decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovado, ou anulado, em todo ou em parte, por 
ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 
parecer escrito e devidamente comprovado. 
 
19.13. O pregoeiro, no interesse da Administração, poderá 
relevar omissões puramente formais observadas na documentação 
e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e 
não comprometam a lisura da licitação sendo possível a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a 
complementar a instrução do processo. 
 

19.14. A dotação orçamentária específica para acobertar a 
despesa deste Pregão é a de nº:  

00365-254/02030010.1030104391.352.44905200000.254 
00365-155/02030010.1030104391.352.44905200000.155 
 
19.15. O resultado que sobrevier ao procedimento licitatório 
será publicado no Órgão Oficial de Imprensa do Município 
(Quadro de Avisos de Publicação). 
  
19.16. Informações complementares sobre a presente licitação 
serão prestadas pelo Pregoeiro, no horário de 08:00 às 11:00 e 
de 12:30 às 16:30horas, de segunda a sexta-feira, no endereço 
ou telefone constante no preâmbulo deste edital. 
 
19.17. O presente edital e seus anexos poderão ser examinados 
e solicitados na Sede da Prefeitura, cuja cópia será fornecida 
gratuitamente. 

Presidente Juscelino/MG, 07 de dezembro de 2021. 
 
 

__________________________ 
Ricardo de Castro Santos 

Pregoeiro 
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ANEXO I AO PROCESSO LICITATÓRIO N° 113/2021 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº040/2021 – REGISTRO DE PREÇOS 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1 - Objeto: Registro de Preços para futura e eventual 
aquisição de materiais para as equipes de saúde no 
desenvolvimento das ações de vigilância alimentar e 
nutricional do Programa Saúde na Escola, bem como equipamento 
de informatica para manutenção e modernizaçãoo de informação e 
refrigeração de APS, conforme anexo I, conforme especificações 
abaixo: 

 

Item Especificação Unidade Marca/Modelo Quantidade Valor Unitário Valor Total 

01 

 ADIPÔMETRO/PLICÔMETRO CLINICO PARA 
AAFERIÇÃO DE DOBRAS CUTÂNEAS 
Especificação Técnica: 
- Pequeno e portátil 
- Amplitude de leitura 0 a 70 mm 
- Resolução em milímetros 
- Graduação 1 mm 
- Dimensões 17 cm comprimento x 9,5 cm largura 
- Tolerância + / – 5mm em 70mm 
- Matéria Prima Plástico ABS injetado 
- Impressão Silkscreen diretamente o corpo, 
garantindo longa durabilidade 
- Utilidade Para uso em clínicas, consultórios e 
academias e saúde pública em geral 

UNITÁ  2,0000   
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 AR CONDICIONADO 9 000 BTU/S 
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 
Especificação Técnica: Condicionador de ar split 
high wall na cor branca, capacidade nominal 
mínima de 22.000 btus, display de temperatura 
digital de fácil visualização, função swing (melhor 
distribuição de ar), controle remoto total, sistema de 
tripla filtragem (eliminação de pó, ácaros, 
bactérias), selo procel classe A (classificação 
energética), 220 volts, com garantia mínima de 01 
ano. 

UN     10,0000   

03 

 ASPIRADOR DE PO Soprador   e Aspirador 
Elétrico  de Pó 600W 
Ponteira de Borracha 
Com saco coletor 
 Makita ou qualidade equivalente ou superior 
 

UN     1,0000   
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 BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL COM CHAPA DE 
CARBONO 200KG  PARA PESAR PESSOAS, DE 
USO PROFISSIONAL 
Especificação Técnica: 
Capacidade: 200 kg 
Alimentação: Bateria interna de 6 Volts que oferece 
autonomia de funcionamento por até 50 horas e 
fonte carregadora externa. Entrada: 90-250VAC, 
50/60Hz e Saída 6V/1,5A. 
Display: LCD com 6 dígitos, com backlight, 
instalado diretamente na plataforma da balança – 
solução moderna que oferece praticidade, leveza e 
economia de espaço. 
Corpo: Plataforma e tampa da plataforma em chapa 
de aço carbono 1020. 
Funções do display: Pesagem, com travamento do 
peso na estabilização. Zero automático. Auto on/off 
backlight que se acende ao sair do zero, e se 
apaga ao retornar a zero. 
Alça para transporte: Alça resistente em plástico 
ABS injetado na cor preta, que oferece conforto e 
conveniência tornando a balança totalmente 
portátil. 
Piso antiderrapante: Tapete reveste a superfície da 
plataforma de pesagem proporcionando maior 
segurança e conforto aos usuários. 
Pés antiderrapantes em borracha sintética: Além de 
permitir a correção do nivelamento, oferecem maior 
aderência ao piso e segurança para as pesagens. 
Sistema de passagem: Célula de carga insensível à 
momento, no centro da plataforma, que dispensa 
totalmente o uso de alavanca, liras ou redução 
mecânica, proporcionando alta precisão e 
velocidade na leitura de peso. 
Proteção contra sobrecarga: Possui limitador de 
sobrecarga que protege a célula de carga de 
possíveis impactos acidentais. 
Dimensões: Plataforma: 32 x 28 cm. Altura do piso 
até o topo do equipamento: 10 cm 
Peso da balança: Apenas 5 kg 
Peso de embarque da balança: Apenas 6 kg 
Consumo: 0,5 W 

UNITÁ  1,0000   
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 BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL EM AÇO INOX 
Especificação Técnica: 
Material Aço inoxidável 
Peso do produto 2.82 Quilogramas 
Limite de peso 200 Quilogramas 
Dimensões do item C x L x A 40.8 x 34.9 x 4.1 
centímetros 

UNITÁ  13,0000   

06 

 BALANÇA INFANTIL DIGITAL 30KG COM 
CONCHA INJETADA Balança Pediátrica Eletrônica 
e Antropométrica. 
Especificação Técnica: 
- Concha anatômica em polipropileno com medida 
540 x 290 mm injetada em material anti-germes; 
- Faixa de medição antropométrica na concha de 54 
cm; 
- Gabinete em Plástico ABS; 
- Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 
8,1 mm de largura; 
- Estrutura interna em aço carbono bicromatizado c/ 
cobertura plástica; 
- Pés reguláveis em borracha sintética; 
- Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento 
automático; 
- Função TARA até capacidade máxima da 
balança; 
- Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo 
IPEM; 
 
Modelo Capacidade: Carga Mínima Divisão. 
Dimensão: 109  
Polipropileno 30 Kg 200 g 10 g 54 x 29 cm 

UNITÁ  1,0000   
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 BIOIMPEDÂNCIA TETRAPOLAR A Bioimpedância 
Tetrapolar fabricada em polímero termomoldado, o 
equipamento é leve e com design arrojado, 
facilitando o transporte e fornecendo maior 
resistência ao equipamento. 
  
A análise da composição corporal pela impedância 
bioelétrica tem como base a medida da resistência 
total do corpo à passagem de uma corrente elétrica 
de 500 a 800 uA e 50 khz. 
A Bioimpedância Tetrapolar opera em mono 
frequência de 50Khz (kilohertz), a resistência e a 
reactância são visualizadas em ohms. Conectando 
um par de eletrodos no membro superior direito e 
outro par no membro inferior direito, o equipamento, 
associado ao software que acompanha o produto, 
fornece ao usuário dados como água corporal total 
(act) em Kg e percentual, água ideal, massa livre de 
gordura em Kg e percentual, gordura corporal em 
Kg e percentual, gordura ideal, peso ideal teórico, 
gasto energético basal (geb) e gasto energético 
total (get). Os dados coletados pelo aparelho são 
transferidos manualmente ou automaticamente 
através de um cabo USB para o software instalado 
no computador. O software conta com cadastro de 
avaliados, cardápio com dietas e substitutos, 
gráficos comparativos entre as avaliações 
realizadas e os resultados podem ser impressos 
e/ou enviados por e-mail. 
Pode ser utilizada em campo ou diretamente ligada 
ao computador via cabo usb. 
  
Resultados Apresentados: 
- Massa Livre de Gordura (mlg) em Kg 
- Gordura Corporal (gc) em Kg 
- Massa Muscular Esquelética (mme) em kg 
- Água Corporal Total (act) em Kg 
- Massa Livre de Gordura (mlg) em % 
- Gordura Corporal (gc) em % 
- Massa Muscular Esquelética (mme) em % 
- Água Corporal Total (act) em % 
- Valor ideal Teórico de Massa Livre de Gordura 
(mlg) em Kg e % 
- Valor Ideal Teórico de Gordura Corporal (gc) em 
Kg e % 
- Valor Ideal Teórico de Água Corporal Total (act) 
em % 
- Índice de Massa Corporal (imc) 
- Classificação do Índice de Massa Corporal Total 
(imc) 
- Histórico Comparativo de Avaliações Realizadas 
- Gasto Energético Basal (geb) 
- Gasto Energético Total (get) 
- Gráficos Comparativos em kg e % 
  
Ficha Técnica 
Tensão de Alimentação (fonte): 85 – 240V a. C 
Bateria Pack: O equipamento funciona sem o uso 
da fonte. A fonte carrega o Pack de bateria interno. 
Alimentação interna. Bateria Pack ni-mh aa. 
Bateria: 4 x 1,2V - 2200 mAh (Ni-MH)Total: 4,8V 
(inclusa) 
Frequência Fonte de Alimentação: 47 – 63 Hz 
Tensão de Saída Fonte: 6V 1A 6W Máximo 
Tensão de Alimentação Equipamento: 6V 1A 6W 
Máximo 
Visor: Display lcd Alfanumérico 
Dimensões: C = 180mm x L = 175mm x A = 90mm 
Peso: 1,100 kg 
Características Técnicas 
Frequência: 50 kHz 

UNITÁ  1,0000   
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operacionais: 
- Windows 7 
- Windows 8 
- Windows 10 
Itens Inclusos 
- Aparelho de Bioimpedância Tetrapolar  
- Calibrador 
- Cabo tetrapolar dos eletrodos adesivos 
- Cabo de conexão serial usb 
- Pacote com 100 eletrodos 
- Pack de bateria recarregável, que permite o uso 
do equipamento fora da rede elétrica 
- Fonte de Alimentação externa para recarregar o 
equipamento 
- Software de Avaliação da Composição Corporal 
- Bolsa para transporte 
  
  

     

08 
 CAIXA DE CABO UTP cat5e trançado 
FURUKAWA ou qualidade equivalente ou superior 

UNITÁ  3,0000   

09 

 CONDICIONADOR DE AR SPLIT 22.000 BTUS 
Especificação Técnica: Condicionador de ar split 
high wall na cor branca, capacidade nominal 
mínima de 22.000 btus, display de temperatura 
digital de fácil visualização, função swing (melhor 
distribuição de ar), controle remoto total, sistema de 
tripla filtragem (eliminação de pó, ácaros, 
bactérias), selo procel classe A (classificação 
energética), 220 volts, com garantia mínima de 01 
ano. 

UNITÁ  2,0000   

10 

 FITA MÉTRICA DE 1,5 METROS PARA 
AVALIAÇÃO DE MEDIDAS Especificação Técnica: 
- Material resistente, não rompe; 
- Não apaga as demarcações numéricas; 
- Fácil armazenamento; 
- Praticidade; 
- Material: poliéster. 

UNITÁ  15,0000   

11 

 MEDIDOR DE ESTATURA/ALTURA - RÉGUA 
ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA 1,00 METRO 
(ESTADIÔMETRO INFANTIL - INFANTÔMETRO) 
Especificação Técnica: 
- Régua antropométrica pediátrica; 
- Confeccionada em madeira marfim; 
- Escala de 100cm graduação em milímetros 
numeradas a cada centímetro; 
- Haste fixa com a graduação (dimensões: 109cm x 
2cm); 
- Base fixa com 24cm x 3cm para apoio dos pés da 
criança; 
- Haste móvel, com marcador removível, com 24cm 
x 3cm; 

UNITÁ  4,0000   
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 MICROCOMPUTADOR Conforme as seguintes 
especificações mínimas: 
  
1. Processador:  
1.1. Clock Real (Base Clock) mínimo: 2,90 GHz; 
1.2. Memória cache L3: 12 MB;  
1.3. Número de núcleos: mínimo 06 (seis);  
1.4. Número de threads: mínimo 12 (Doze threads);  
1.5. Controlador de vídeo integrado;  
1.6. Suporte para DirectX 12 ou superior; 
1.7. Suporte para OpenGL 4.5 ou superior; 
1.8. Não serão aceitos processadores 
descontinuados pelos fabricantes dos 
processadores. 
  
2. Memória Ram:  
2.1. Mínima instalada: 08 GB; 
2.2. Tecnologia: DDR4 ou superior; 
2.3. Frequência mínima de 2666MHz ou superior; 
  
3. Placa Principal (Placa-mãe):  
3.1. 01x interface de rede 10/100/1000Mbps; 
Padrão 802.3; Capacidade de operar no modo full-
duplex; conector RJ-45 fêmea;  
3.2. 02x (duas) USB 3.2 Gen 1 port(s)(2 x Type-A) 
ou superior; 
3.3. 02x (duas) USB 2.0 port(s)(2 x Type-A) ou 
superior; 
3.4. 01x (uma) conexão HDMI 1.4 ou superior; 
3.5. 01x (uma) conexão D-Sub (VGA); 
3.6. 04x (quatro) Porta(s) SATA 6Gb/s; 
3.7. 01x (um) Suporte M.2 Tipo: 2242/2260/2280; 
3.8. 01x (um) PCIe 3.0 x16; 
3.9. 02x (dois) PCIe 3.0 x1; 
3.10. Compatível com Windows® 10 64-bit 
comprovado junto ao fabricante;  
3.11. Não serão aceitas placas descontinuadas 
pelos fabricantes da placa principal (Placa-mãe). 
3.12. BIOS: Desenvolvida pelo mesmo fabricante 
do equipamento em Flash ROM ou com direito de 
Copyright, devidamente comprovado, devendo 
permitir a atualizações por meio de software; 
deverá exibir a logomarca do fabricante do 
equipamento; deverá ser desenvolvida em 
português ou inglês, compatível com o padrão 
UEFI; possibilitar que a senha de acesso ao BIOS 
seja ativada e desativada via SETUP; permitir 
senhas de Setup para Power On e Administrador. 
3.13. Placa-mãe de Fabricação própria e exclusiva 
para o modelo ofertado, não sendo aceitas placas 
utilizadas em livre comércio; 
3.14. O chipset deve ser da mesma marca do 
fabricante do processador.  
4. Armazenamento:  
4.1. SSD 240GB ou superior; 
4.2. Velocidade de leitura mínima de 500MBPS ou 
superior; 
4.3. Velocidade de Gravação mínima de 450MBPS 
ou superior; 
  
5. Teclado:  
5.1. Teclado ABNT II; 
5.2. Conexão USB; 
5.3. Com Teclado Numérico; 
  
6. Mouse:  
6.1. Mouse óptico com scrool; 
6.2. Conector USB; 
6.3. Mouse Pad deve ser fornecido; 
6.4. Resolução mínima de 800 (oitocentos) DPI ou 
superior; 
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8. Sistema operacional: 
8.1. Microsoft Windows 10 Profissional; 
8.2. Versão 64 bits; 
8.3. Idioma: português (Brasil); 
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 NOBREAK Tensão de entrada: 115V/127V/220V 
Saída de 115V 
Potência pico: 1200VA 
Autonomia da bateria: mínimo 60 minutos 
Quantidade de tomadas: 8 
SMS ou qualidade equivalente ou superior. 

UN     8,0000   
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 ROTEADOR WIFI 
Velocidade de 1167Mbps ou superior. 
Banda dupla de 2.4 GHz e 5 GHz. 
4 antenas externas. 
4 portas para conectar. 
Com firewall integrado. 
Suporta protocolos de segurança DMZ, SPI, WEP, 
WPA, WPA2. 
Funções: Roteador, WDS, Access point, Repetidor 
Alimentação: Bivolt 
TP-Link ou qualidade equivalente ou superior 

UN     12,0000   
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 SSD NOTEBOOK - DESKTOP SSD  A400 500GB - 
500mb/s para Leitura e 450mb/s para Gravação - 
Sa400s37 
Kingston ou qualidade equivalente ou superior 

UNITÁ  12,0000   

16 

 SWITCH 24 PORTAS GIGABYTE 1000 
1-Portas incluídas: 24 portas RJ-45 
2-Tipo de telecomunicação: Store and forward 
3-Capacidade de comutação: 48 Gbps 
Gigabit 10/100/1000 Mbps 
4-Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, 
IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x 
5-Alimentação: Bivolt 
6-Conteúdo do Pacote: 
Switch Gigabit de mesa ou montável em rack de 24 
portas 
Cabo de alimentação 
TP link ou qualidade equivalente ou superior 
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 TABLET a) UNIDADE DE PROCESSAMENTO 
a.1 Processador com clock mínimo de 1,8 GHz com 
no mínimo oito núcleos e 
2M L2 cache; 
a.2) Capaz de executar arquivos de áudio e vídeo; 
a.3) As funções de decodi?cação de áudio e vídeo 
devem ser 
aceleradas por hardware. 
a.4) Possuir decodi?cação por hardware para pelo 
menos os seguintes formatos: H263, H264 e 
MPEG4. 
a.5) Obter índice de desempenho igual ou superior 
a 130 pontos no “Perfor- mance test” e 80 pontos 
no “UX test” – “User Experience” medido pelo 
software MobileXPRT 2013 da Principle 
Technologies 
http://principledtechnolo- 
gies.com/benchmarkxprt/mobilexprt/ 
obtido através da execução da opção “All Tests”, 
obedecendo a seguinte procedimento: 
i) Instalar o software MobileXPRT a partir do 
Google Play. 
ii) Desconectar o Tablet do carregador para 
execução somente na bateria. 
iii) Reiniciar o Tablet. 
iv) Clicar no ícone “MobileXPRT” e selecionar “All 
Tests”. 
b) MEMÓRIA RAM 
b.1) Mínimo de 3 GB (tres gigabyte) de baixo 
consumo (DDR3L 1066MHz); 
c) TELA 
c.1) Tela colorida e construída com tecnologia LCD 
ou OLED, com retro iluminação e com tamanho 
mínimo de 09 (nove) e máximo de 10.4 (dez ponto 
quatro) polegadas; 
c.2) Multitoque de no mínimo 5 pontos (capacitiva); 
c.3) Possuir contraste mínimo de 300:1; 
c.4) Resolução mínima: 1200x2000 
d) ARMAZENAMENTO 
d.1) Interno do tipo ?ash/eMMC; mais especí?ca e 
maior qualidade 
d.2) Capacidade mínima de 64 GB (sessenta e 
quatro gigabytes) de armazenamento interno, 
d.3) Possuir Slot para cartão de memória padrão 
MicroSD para expansão do armazenamento 
interno, compatível com cartões de até 64 GB 
(sessenta e quatro gigabytes). 
e) CONECTIVIDADE 
e.1) Wi-Fi padrão IEEE 802.11 b/g/n, integrado 
(interno) ao equipamento; 
e.2) Modem interno com suporte a redes 3G (no 
mínimo dual-band 2100MHz e 850MHz) e 2G 
(quad-band 850MHz, 900MHz, 1.800MHz e 
1.900MHz) habilitado para funcionamento nas 
frequências do 
sistema brasileiro de comunicação móvel, 
desbloqueado para todas as operadoras; 
e.3) Bluetooth versão 4.0 ou superior, integrado 
(interno) ao equipamento; e.4) Sistema de GPS 
integrado (interno) com 
antena interna. 
f) INTERFACES 
f.1) Microfone e alto-falante integrados ao gabinete; 
f.2) Saída para fone de ouvidos para conector 
padrão P2 de 3,5 mm e com 03 (três) pontos de 
contato (terra, áudio direito e esquerdo); 
f.3) Porta micro-USB padrão 2.0; 
f.4) Permitir conexão de vídeo externo através de 
porta micro/mini HDMI; 
g) CÂMERA FRONTAL E TRASEIRA 
possuir ajuste de foco automático e zoom digital; 
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h.5) Tempo de recarga: máximo de 04 (quatro) 
horas. Permitir que o Tablet seja utilizado enquanto 
a bateria estiver carregando; 
h.6) Possuir pelos menos os seguintes mecanismos 
de segurança: 
i) Circuito para interromper a conexão da bateria 
em casos de sobrecorrente e 
sobrecar- ga; 
ii) Com carregador conectado à energia, o tablet 
deve poder ser deixado 
conectado ao carregador, mesmo após a carga 
total da bateria, sem riscos de 
sobreaquecimento ou de acidentes decorrentes de 
sobrecarga. 
i) GABINETE 
i.1) O gabinete não poderá apresentar saliências, 
pontas ou 
estruturas externas perfurantes ou cortantes; 
i.2) Deve possuir teclas para controle de volume do 
som; 
i.3) Peso máximo com bateria de 500g (quinhentas 
gramas). 
i.4) Deve possuir proteção contra água e poeira de 
acordo com a classi?cação 
IP52; 
j) FUNCIONALIDADES 
j.1) Possuir acelerômetro; 
j.2) Funcionar como “USB Mass Storage”; 
j.3) Sensor de luz ambiente com capacidade para 
ajuste automático do brilho da tela; 
j.4) Permitir a mudança da orientação da tela e o 
bloqueio da posição; 
j.5) Recursos de vídeo: 
i) Gravação com resolução de pelo menos 
640x480. Esta exigência 
somente se aplica à Câmera traseira; 
ii) Formatos mínimos de reprodução: H.263, H.264 
e MPEG-4.FULL HD. 
k) SISTEMA OPERACIONAL 
k.1) Sistema Operacional: Android 10 português ou 
versão superior em 
português; k.2) Suporte a con?guração de proxy 
para rede WiFi. Este suporte 
deve ser integrado à aplicação de con?guração de 
rede sem ?o e sem a 
necessidade de aplicativos ou softwares extras; 
k.3) Aplicações: agenda, calendário, relógio com 
horário mundial, 
alarme, calculadora, cronômetro; 
k.4) Permitir a decodi?cação dos seguintes 
formatos de arquivos: 
i) mp3; 
ii) 4gp (AMR, AAC, H263, H264 e MPEG4); 
iii) mp4 (AAC e H264); 
iv) ogg (Vorbis áudio); 
v) wav (PCM). 
l) SEGURANÇA 
l.1) Permitir a implementação de solução anti-robo, 
sem custos 
adicionais; l.2) Usar tecnologia TPM (Trusted 
Platforn Module); 
l.3) Permitir a implementação anti-malware sem 
custos adicionais; 
Samsung ou qualidade equivalente ou superior 
  
  

     



 

      PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO 
                             ESTADO DE MINAS GERAIS 
CNPJ-17.695.057/0038-55 Email: licitacao@presidentejuscelino.mg.gov.br  
                        Rua Dr. Paulo Salvo, N.º 150 – Centro – CEP: 39.245-000 

 
 

Nº  

18 

 TRENA ANTROPOMÉTRICA/ FITA MÉTRICA 
INELÁSTICA Especificação Técnica: 
 
- Escala em centímetros nos dois lados da fita, 
- Própria para medição de circunferências; 
- Cálculo do IMC e indicação do risco; 
- Indica visualmente a medida da circunferência 
abdominal e o grau do risco; 
- Dispositivo na fita, em sua extremidade, para 
fixação na própria fita; 
- Retração automática; 
- Resolução em Milímetros; 
- Caixa confeccionada em plástico ABS; 
- Fita em fibra de vidro, maleável e inelástica. 
 
Dados Técnicos: 
 
- Modelo: Slim Fit 
- Tamanho da Trena: 07 cm de diâmetro x 2,5cm de 
altura (aprox.). 
- Tamanho da Fita: 200cm de comprimento. 
- Peso: 80g. 

UNITÁ  2,0000   

 
2 - Justificativa da contratação: proporcionar melhor 
atendimento e saúde de mais qualidade para os servidores e 
população. 
 
3 - Critério de julgamento: Menor preço por item. 
 
4 - Prazo e local de entrega dos produtos: Prazo de entrega de 
no máximo 05 (cinco) dias corridos, a contar do recebimento da 
autorização de fornecimento, devendo os mesmos serem entregues 
na Secretaria Municipal de Saúde. 
 
5 - Condições de pagamento: O pagamento será realizado em 
moeda corrente nacional em até 30 (trinta) dias, após o 
recebimento dos produtos e a emissão da Nota fiscal. 
 
6 - Obrigações da Contratante: 
a) Proporcionar à Detentora da Ata todas as condições 
necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do 
presente contrato, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93. 
b) Fiscalizar e acompanhar os fornecimentos dos produtos, 
objeto do contrato. 
c) Providenciar os pagamentos à Detentora da Ata à vista das 
Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas, nos prazos 
fixados. 
d) Rejeitar no todo ou em parte os produtos, se considerados 
em desacordo com os termos do contrato. 
e) Emitir a autorização de fornecimento, com clareza e com 
antecedência de 05 (cinco) dias da data do fornecimento.  
 
7 - Obrigações da Detentora da Ata: 
a) Fornecer os produtos em estrita observância das condições 
previstas no contrato e na proposta. 
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b) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 
dolo, quando do fornecimento dos produtos objeto desta 
licitação, não podendo ser argüido, para efeito de exclusão de 
sua responsabilidade, o fato de a Administração proceder à 
fiscalização ou acompanhamento do fornecimento dos referidos 
produtos. 
c) Arcar com todas as despesas decorrentes da contratação do 
objeto desta licitação, inclusive impostos, contribuições 
previdenciárias, encargos trabalhistas, comerciais e outras 
decorrentes do fornecimento dos produtos serão de 
responsabilidade da empresa Detentora da Ata. 
d) Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou 
supressões até o limite fixado no § 1º do artigo 65 da Lei nº 
8.666/93. 
e) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, 
no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 
f) Pela entrega dos produtos na Secretaria Municipal de Saúde, 
no prazo de 05(cinco) dias corridos, a contar do recebimento 
da autorização de fornecimento. 
g) Manter, durante toda a vigência do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 
devendo comunicar, imediatamente, qualquer alteração que possa 
comprometer a manutenção do contrato. 
 
8 - Sanções:  
A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, 
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração 
falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da 
citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e 
contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) 
anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade. 
 
I - Recusando-se a vencedora a assinatura da ata sem motivo 
justificado, caracterizará o descumprimento total da obrigação 
assumida, sujeitando-se à multa equivalente a 10% do valor de 
sua proposta, sem prejuízo da aplicação da sanção 
administrativa de suspensão temporária do direito de licitar 
pelo prazo de até cinco anos. 
 
II - Em caso de inexecução parcial ou total das condições 
fixadas no contrato, erros ou atrasos no cumprimento do 
contrato infringência do art. 71 da Lei Federal nº 8.666/93 e 
quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, 
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garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes 
sanções: 
 
a) Advertência; 
 
b)  Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10o 
(décimo) dia de atraso, da entrega do produto, sobre o valor 
da parcela, por ocorrência; 
 
c) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do 
valor do contrato, no caso de atraso superior a 10 (dez) dias, 
com a conseqüente rescisão contratual, quando for o caso; 
 
d) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, 
nos casos: 
 
e) inobservância do nível de qualidade dos fornecimentos; 
 
f) transferência total ou parcial do contrato a terceiros; 
 
g) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia 
autorização formal da Contratante; 
 
h) descumprimento de cláusula contratual. 
 
III - A licitante que ensejar o retardamento da execução do 
certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer 
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito 
prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de 
licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 
(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade. 
 
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com 
a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que o contratante promova sua 
reabilitação. 
 
V - O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de 
guia própria ao Município de Presidente Juscelino/MG, no prazo 
máximo de 03 (três) dias úteis a contar da data da sua 
aplicação ou poderá ser descontado dos pagamentos das faturas 
devidas pelo Município, quando for o caso. 
 
VI - Incidirá na penalidade prevista nos itens acima, a 
licitante adjudicatária que se recusar, injustificadamente, a 
retirar a Nota de Empenho dentro do prazo de 05 (cinco) dias 
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úteis, a contar da data da notificação, por caracterizar 
descumprimento total da obrigação assumida. 
 
9 – Dotação orçamentária: 
00365-254/02030010.1030104391.352.44905200000.254 
00365-155/02030010.1030104391.352.44905200000.155 
 
 
10- Condições gerais:  
a) Nenhuma indenização será devida às licitantes pela 
elaboração ou pela apresentação de documentação referente ao 
presente Edital. 
b) A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, 
por parte da licitante, das condições estabelecidas neste 
Edital e seus anexos. 
c) Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-
se o dia do início e inclui-se o do vencimento, observando-se 
que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente na 
Prefeitura. 
d) O Prefeito Municipal poderá revogar a presente licitação em 
face de razões de interesse público, derivadas de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente 
para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, 
de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato 
escrito e fundamentado. 
e) É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em 
qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada 
a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
f) O desatendimento de exigências formais não essenciais não 
importará no afastamento da licitante, desde que sejam 
possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão 
da sua proposta, durante a realização da sessão pública de 
pregão. 
g) As normas que disciplinam este pregão serão sempre 
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 
interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração e a segurança da aquisição. 
h) A homologação do resultado desta licitação não implicará em 
direito à aquisição. 
i) No caso de alteração deste Edital no curso do prazo 
estabelecido para o recebimento das propostas de preços e 
documentos de habilitação, este prazo será reaberto, exceto 
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 
formulação das propostas. 
j) Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do 
presente Edital, será competente o juízo da Comarca de Curvelo 
/MG. 
k) Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da 
presente licitação, ficará esta transferida para o primeiro 
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dia útil subseqüente, no mesmo local e horário, anteriormente 
estabelecidos. 
l) Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no 
presente Edital deverão ser objeto de consulta, por escrito, 
ao Pregoeiro na Prefeitura Municipal, no endereço: Rua Dr. 
Paulo Salvo, 150, centro, Presidente Juscelino/MG, CEP: 
39.245. Demais informações poderão ser obtidas pelo telefone 
(38) 3724 1239 ou pelo e-mail: 
licitacao@presidentejuscelino.mg.gov.br. 
m) Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro. 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
* A entrega deverá ser realizada em dias úteis no horário das 
08:00 às 11:00 e 12:30 às 16:30.  
 
* Na proposta, deverá ser informada a marca/modelo e a 
garantia dos produtos. 
 
* Apresentar o catálogo dos produtos juntamente com a proposta 
de preços. (quando houver) 
 
O Registro de Preços deverá ser firmado sobre o menor preço 
unitário.  
 
O preço unitário proposto serão considerados completos e 
abrangem todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, 
contribuições fiscais e para fiscais), transporte do material 
e de pessoal e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, 
não especificada neste Edital. 
 
O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das 
informações prestadas e dos documentos apresentados em 
qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer 
documento apresentado ou a inverdade das informações nele 
contidas implicará na imediata desclassificação ou 
inabilitação do licitante, ou a rescisão da Ata de registro de 
Preços, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e 
penais cabíveis. 

AS ADESÕES À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NÃO PODERÁ EXCEDER, NA 
TOTALIDADE, AO QUÍNTUPLO DO QUANTITATIVO DE CADA ITEM 
REGISTRADO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O ÓRGÃO 
GERENCIADOR.  
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ANEXO II AO PROCESSO LICITATÓRIO N° 113/2021 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021 – REGISTRO DE PREÇOS 
 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 
 

 
Mediante o presente, credenciamos o(a) Sr.(a) 
.............................., portador (a) da Cédula de 
Identidade nº ............... e CPF nº ...................., a 
participar da licitação instaurada pela Prefeitura Municipal 
de Presidente Juscelino, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, 
outorgando-lhe plenos poderes  para pronunciar-se em nome da 
empresa ................, CNPJ nº ..............., bem como 
formular propostas, dar lances verbais e  praticar todos os 
demais atos inerentes ao certame, inclusive assinar contratos. 
 
 

_________________, _____ de ______________ de 2021. 
 
 
 
 

_____________________________________ 
Assinatura do Dirigente da Empresa 

(reconhecer firma como pessoa jurídica) 
 
 
 
QUEM ASSINAR DEVE OBSERVAR O SEGUINTE: 
 
1. Este credenciamento deverá vir acompanhado, 
obrigatoriamente, do estatuto ou contrato social da empresa, 
caso o reconhecimento de firma vier como pessoa física. 
 
2. Se o reconhecimento da firma do dirigente da empresa for 
como pessoa jurídica, não há necessidade da apresentação do 
estatuto ou contrato social. 
 
3. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de 
procuração por instrumento público, não é necessária a 
apresentação do estatuto ou contrato social da empresa. 
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4. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de 
procuração por instrumento particular, é necessária, 
obrigatoriamente, a apresentação do estatuto ou contrato 
social da empresa, se o reconhecimento de firma for pessoa 
física. Se o reconhecimento de firma for como pessoa jurídica, 
não é necessária a apresentação daqueles documentos da 
empresa. 
 
5. Caso o contrato social ou estatuto determine que mais de 
uma pessoa deva assinar o credenciamento ou a procuração, a 
falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins 
deste procedimento licitatório. 
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ANEXO III AO PROCESSO LICITATÓRIO N° 113/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021 – REGISTRO DE PREÇOS 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART. 4º 
DA LEI Nº 10.520/2113 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
A empresa _______________________, inscrita no CNPJ 

n°________________, sediada á ______________________, por 

intermédio de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA 

expressamente que: cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação com todos os termos estabelecidos neste Edital. 

 
 
 
 

_______________________ , ______ de ___________ de 2021. 
 

 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Licitante 

Carimbo CNPJ 

 

 
 
 
 
 
OBSERVAÇÃO: ESSA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE, FORA DO 

ENVELOPE, AO PREGOEIRO, PELO INTERESSADO OU SEU REPRESENTANTE, 

NA ABERTURA DA SESSÃO 
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ANEXO IV AO PROCESSO LICITATÓRIO N° 113/2021 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021 – REGISTRO DE PREÇOS 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE) 
RAZÃO SOCIAL/NOME:  

Logradouro: N°: Bairro: 

Cidade: UF: CEP: Tel.:  

CNPJ n° Inscrição Estadual n° 

NOME DO SIGNATÁRIO (PARA ASSINATURA DO CONTRATO): 
 
Logradouro: Bairro Cidade: 

Estado Civil Nacionalidade Identidade  CPF 

 
O Pregoeiro e Equipe de Apoio 
 
Ref.: Processo Licitatório nº 113/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 
040/2021 – Registro de Preços 
 
Prezados Senhores, 
 
Apresentamos a V.Sas. nossa proposta paraRegistro de Preços 
para futura e eventual aquisição de materiais para as equipes 
de saúde no desenvolvimento das ações de vigilância alimentar 
e nutricional do Programa Saúde na Escola, bem como 
equipamento de informatica para manutenção e modernizaçãoo de 
informação e refrigeração de APS, conforme abaixo:  
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Item Especificação Unidade Marca/Modelo Quantidade Valor Unitário Valor Total 

01 

 ADIPÔMETRO/PLICÔMETRO CLINICO PARA 
AAFERIÇÃO DE DOBRAS CUTÂNEAS 
Especificação Técnica: 
- Pequeno e portátil 
- Amplitude de leitura 0 a 70 mm 
- Resolução em milímetros 
- Graduação 1 mm 
- Dimensões 17 cm comprimento x 9,5 cm largura 
- Tolerância + / – 5mm em 70mm 
- Matéria Prima Plástico ABS injetado 
- Impressão Silkscreen diretamente o corpo, 
garantindo longa durabilidade 
- Utilidade Para uso em clínicas, consultórios e 
academias e saúde pública em geral 

UNITÁ  2,0000   

02 

 AR CONDICIONADO 9 000 BTU/S 
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 
Especificação Técnica: Condicionador de ar split 
high wall na cor branca, capacidade nominal 
mínima de 22.000 btus, display de temperatura 
digital de fácil visualização, função swing (melhor 
distribuição de ar), controle remoto total, sistema de 
tripla filtragem (eliminação de pó, ácaros, 
bactérias), selo procel classe A (classificação 
energética), 220 volts, com garantia mínima de 01 
ano. 

UN     10,0000   

03 

 ASPIRADOR DE PO Soprador   e Aspirador 
Elétrico  de Pó 600W 
Ponteira de Borracha 
Com saco coletor 
 Makita ou qualidade equivalente ou superior 
 

UN     1,0000   
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04 

 BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL COM CHAPA DE 
CARBONO 200KG  PARA PESAR PESSOAS, DE 
USO PROFISSIONAL 
Especificação Técnica: 
Capacidade: 200 kg 
Alimentação: Bateria interna de 6 Volts que oferece 
autonomia de funcionamento por até 50 horas e 
fonte carregadora externa. Entrada: 90-250VAC, 
50/60Hz e Saída 6V/1,5A. 
Display: LCD com 6 dígitos, com backlight, 
instalado diretamente na plataforma da balança – 
solução moderna que oferece praticidade, leveza e 
economia de espaço. 
Corpo: Plataforma e tampa da plataforma em chapa 
de aço carbono 1020. 
Funções do display: Pesagem, com travamento do 
peso na estabilização. Zero automático. Auto on/off 
backlight que se acende ao sair do zero, e se 
apaga ao retornar a zero. 
Alça para transporte: Alça resistente em plástico 
ABS injetado na cor preta, que oferece conforto e 
conveniência tornando a balança totalmente 
portátil. 
Piso antiderrapante: Tapete reveste a superfície da 
plataforma de pesagem proporcionando maior 
segurança e conforto aos usuários. 
Pés antiderrapantes em borracha sintética: Além de 
permitir a correção do nivelamento, oferecem maior 
aderência ao piso e segurança para as pesagens. 
Sistema de passagem: Célula de carga insensível à 
momento, no centro da plataforma, que dispensa 
totalmente o uso de alavanca, liras ou redução 
mecânica, proporcionando alta precisão e 
velocidade na leitura de peso. 
Proteção contra sobrecarga: Possui limitador de 
sobrecarga que protege a célula de carga de 
possíveis impactos acidentais. 
Dimensões: Plataforma: 32 x 28 cm. Altura do piso 
até o topo do equipamento: 10 cm 
Peso da balança: Apenas 5 kg 
Peso de embarque da balança: Apenas 6 kg 
Consumo: 0,5 W 

UNITÁ  1,0000   

05 

 BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL EM AÇO INOX 
Especificação Técnica: 
Material Aço inoxidável 
Peso do produto 2.82 Quilogramas 
Limite de peso 200 Quilogramas 
Dimensões do item C x L x A 40.8 x 34.9 x 4.1 
centímetros 

UNITÁ  13,0000   



 

      PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO 
                             ESTADO DE MINAS GERAIS 
CNPJ-17.695.057/0038-55 Email: licitacao@presidentejuscelino.mg.gov.br  
                        Rua Dr. Paulo Salvo, N.º 150 – Centro – CEP: 39.245-000 

 
 

Nº  

06 

 BALANÇA INFANTIL DIGITAL 30KG COM 
CONCHA INJETADA Balança Pediátrica Eletrônica 
e Antropométrica. 
Especificação Técnica: 
- Concha anatômica em polipropileno com medida 
540 x 290 mm injetada em material anti-germes; 
- Faixa de medição antropométrica na concha de 54 
cm; 
- Gabinete em Plástico ABS; 
- Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 
8,1 mm de largura; 
- Estrutura interna em aço carbono bicromatizado c/ 
cobertura plástica; 
- Pés reguláveis em borracha sintética; 
- Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento 
automático; 
- Função TARA até capacidade máxima da 
balança; 
- Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo 
IPEM; 
 
Modelo Capacidade: Carga Mínima Divisão. 
Dimensão: 109  
Polipropileno 30 Kg 200 g 10 g 54 x 29 cm 

UNITÁ  1,0000   
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07 

 BIOIMPEDÂNCIA TETRAPOLAR A Bioimpedância 
Tetrapolar fabricada em polímero termomoldado, o 
equipamento é leve e com design arrojado, 
facilitando o transporte e fornecendo maior 
resistência ao equipamento. 
  
A análise da composição corporal pela impedância 
bioelétrica tem como base a medida da resistência 
total do corpo à passagem de uma corrente elétrica 
de 500 a 800 uA e 50 khz. 
A Bioimpedância Tetrapolar opera em mono 
frequência de 50Khz (kilohertz), a resistência e a 
reactância são visualizadas em ohms. Conectando 
um par de eletrodos no membro superior direito e 
outro par no membro inferior direito, o equipamento, 
associado ao software que acompanha o produto, 
fornece ao usuário dados como água corporal total 
(act) em Kg e percentual, água ideal, massa livre de 
gordura em Kg e percentual, gordura corporal em 
Kg e percentual, gordura ideal, peso ideal teórico, 
gasto energético basal (geb) e gasto energético 
total (get). Os dados coletados pelo aparelho são 
transferidos manualmente ou automaticamente 
através de um cabo USB para o software instalado 
no computador. O software conta com cadastro de 
avaliados, cardápio com dietas e substitutos, 
gráficos comparativos entre as avaliações 
realizadas e os resultados podem ser impressos 
e/ou enviados por e-mail. 
Pode ser utilizada em campo ou diretamente ligada 
ao computador via cabo usb. 
  
Resultados Apresentados: 
- Massa Livre de Gordura (mlg) em Kg 
- Gordura Corporal (gc) em Kg 
- Massa Muscular Esquelética (mme) em kg 
- Água Corporal Total (act) em Kg 
- Massa Livre de Gordura (mlg) em % 
- Gordura Corporal (gc) em % 
- Massa Muscular Esquelética (mme) em % 
- Água Corporal Total (act) em % 
- Valor ideal Teórico de Massa Livre de Gordura 
(mlg) em Kg e % 
- Valor Ideal Teórico de Gordura Corporal (gc) em 
Kg e % 
- Valor Ideal Teórico de Água Corporal Total (act) 
em % 
- Índice de Massa Corporal (imc) 
- Classificação do Índice de Massa Corporal Total 
(imc) 
- Histórico Comparativo de Avaliações Realizadas 
- Gasto Energético Basal (geb) 
- Gasto Energético Total (get) 
- Gráficos Comparativos em kg e % 
  
Ficha Técnica 
Tensão de Alimentação (fonte): 85 – 240V a. C 
Bateria Pack: O equipamento funciona sem o uso 
da fonte. A fonte carrega o Pack de bateria interno. 
Alimentação interna. Bateria Pack ni-mh aa. 
Bateria: 4 x 1,2V - 2200 mAh (Ni-MH)Total: 4,8V 
(inclusa) 
Frequência Fonte de Alimentação: 47 – 63 Hz 
Tensão de Saída Fonte: 6V 1A 6W Máximo 
Tensão de Alimentação Equipamento: 6V 1A 6W 
Máximo 
Visor: Display lcd Alfanumérico 
Dimensões: C = 180mm x L = 175mm x A = 90mm 
Peso: 1,100 kg 
Características Técnicas 
Frequência: 50 kHz 

UNITÁ  1,0000   
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operacionais: 
- Windows 7 
- Windows 8 
- Windows 10 
Itens Inclusos 
- Aparelho de Bioimpedância Tetrapolar  
- Calibrador 
- Cabo tetrapolar dos eletrodos adesivos 
- Cabo de conexão serial usb 
- Pacote com 100 eletrodos 
- Pack de bateria recarregável, que permite o uso 
do equipamento fora da rede elétrica 
- Fonte de Alimentação externa para recarregar o 
equipamento 
- Software de Avaliação da Composição Corporal 
- Bolsa para transporte 
  
  

     

08 
 CAIXA DE CABO UTP cat5e trançado 
FURUKAWA ou qualidade equivalente ou superior 

UNITÁ  3,0000   

09 

 CONDICIONADOR DE AR SPLIT 22.000 BTUS 
Especificação Técnica: Condicionador de ar split 
high wall na cor branca, capacidade nominal 
mínima de 22.000 btus, display de temperatura 
digital de fácil visualização, função swing (melhor 
distribuição de ar), controle remoto total, sistema de 
tripla filtragem (eliminação de pó, ácaros, 
bactérias), selo procel classe A (classificação 
energética), 220 volts, com garantia mínima de 01 
ano. 

UNITÁ  2,0000   

10 

 FITA MÉTRICA DE 1,5 METROS PARA 
AVALIAÇÃO DE MEDIDAS Especificação Técnica: 
- Material resistente, não rompe; 
- Não apaga as demarcações numéricas; 
- Fácil armazenamento; 
- Praticidade; 
- Material: poliéster. 

UNITÁ  15,0000   

11 

 MEDIDOR DE ESTATURA/ALTURA - RÉGUA 
ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA 1,00 METRO 
(ESTADIÔMETRO INFANTIL - INFANTÔMETRO) 
Especificação Técnica: 
- Régua antropométrica pediátrica; 
- Confeccionada em madeira marfim; 
- Escala de 100cm graduação em milímetros 
numeradas a cada centímetro; 
- Haste fixa com a graduação (dimensões: 109cm x 
2cm); 
- Base fixa com 24cm x 3cm para apoio dos pés da 
criança; 
- Haste móvel, com marcador removível, com 24cm 
x 3cm; 

UNITÁ  4,0000   
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 MICROCOMPUTADOR Conforme as seguintes 
especificações mínimas: 
  
1. Processador:  
1.1. Clock Real (Base Clock) mínimo: 2,90 GHz; 
1.2. Memória cache L3: 12 MB;  
1.3. Número de núcleos: mínimo 06 (seis);  
1.4. Número de threads: mínimo 12 (Doze threads);  
1.5. Controlador de vídeo integrado;  
1.6. Suporte para DirectX 12 ou superior; 
1.7. Suporte para OpenGL 4.5 ou superior; 
1.8. Não serão aceitos processadores 
descontinuados pelos fabricantes dos 
processadores. 
  
2. Memória Ram:  
2.1. Mínima instalada: 08 GB; 
2.2. Tecnologia: DDR4 ou superior; 
2.3. Frequência mínima de 2666MHz ou superior; 
  
3. Placa Principal (Placa-mãe):  
3.1. 01x interface de rede 10/100/1000Mbps; 
Padrão 802.3; Capacidade de operar no modo full-
duplex; conector RJ-45 fêmea;  
3.2. 02x (duas) USB 3.2 Gen 1 port(s)(2 x Type-A) 
ou superior; 
3.3. 02x (duas) USB 2.0 port(s)(2 x Type-A) ou 
superior; 
3.4. 01x (uma) conexão HDMI 1.4 ou superior; 
3.5. 01x (uma) conexão D-Sub (VGA); 
3.6. 04x (quatro) Porta(s) SATA 6Gb/s; 
3.7. 01x (um) Suporte M.2 Tipo: 2242/2260/2280; 
3.8. 01x (um) PCIe 3.0 x16; 
3.9. 02x (dois) PCIe 3.0 x1; 
3.10. Compatível com Windows® 10 64-bit 
comprovado junto ao fabricante;  
3.11. Não serão aceitas placas descontinuadas 
pelos fabricantes da placa principal (Placa-mãe). 
3.12. BIOS: Desenvolvida pelo mesmo fabricante 
do equipamento em Flash ROM ou com direito de 
Copyright, devidamente comprovado, devendo 
permitir a atualizações por meio de software; 
deverá exibir a logomarca do fabricante do 
equipamento; deverá ser desenvolvida em 
português ou inglês, compatível com o padrão 
UEFI; possibilitar que a senha de acesso ao BIOS 
seja ativada e desativada via SETUP; permitir 
senhas de Setup para Power On e Administrador. 
3.13. Placa-mãe de Fabricação própria e exclusiva 
para o modelo ofertado, não sendo aceitas placas 
utilizadas em livre comércio; 
3.14. O chipset deve ser da mesma marca do 
fabricante do processador.  
4. Armazenamento:  
4.1. SSD 240GB ou superior; 
4.2. Velocidade de leitura mínima de 500MBPS ou 
superior; 
4.3. Velocidade de Gravação mínima de 450MBPS 
ou superior; 
  
5. Teclado:  
5.1. Teclado ABNT II; 
5.2. Conexão USB; 
5.3. Com Teclado Numérico; 
  
6. Mouse:  
6.1. Mouse óptico com scrool; 
6.2. Conector USB; 
6.3. Mouse Pad deve ser fornecido; 
6.4. Resolução mínima de 800 (oitocentos) DPI ou 
superior; 
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8. Sistema operacional: 
8.1. Microsoft Windows 10 Profissional; 
8.2. Versão 64 bits; 
8.3. Idioma: português (Brasil); 
  
  

     

13 

 NOBREAK Tensão de entrada: 115V/127V/220V 
Saída de 115V 
Potência pico: 1200VA 
Autonomia da bateria: mínimo 60 minutos 
Quantidade de tomadas: 8 
SMS ou qualidade equivalente ou superior. 

UN     8,0000   

14 

 ROTEADOR WIFI 
Velocidade de 1167Mbps ou superior. 
Banda dupla de 2.4 GHz e 5 GHz. 
4 antenas externas. 
4 portas para conectar. 
Com firewall integrado. 
Suporta protocolos de segurança DMZ, SPI, WEP, 
WPA, WPA2. 
Funções: Roteador, WDS, Access point, Repetidor 
Alimentação: Bivolt 
TP-Link ou qualidade equivalente ou superior 

UN     12,0000   

15 

 SSD NOTEBOOK - DESKTOP SSD  A400 500GB - 
500mb/s para Leitura e 450mb/s para Gravação - 
Sa400s37 
Kingston ou qualidade equivalente ou superior 

UNITÁ  12,0000   

16 

 SWITCH 24 PORTAS GIGABYTE 1000 
1-Portas incluídas: 24 portas RJ-45 
2-Tipo de telecomunicação: Store and forward 
3-Capacidade de comutação: 48 Gbps 
Gigabit 10/100/1000 Mbps 
4-Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, 
IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x 
5-Alimentação: Bivolt 
6-Conteúdo do Pacote: 
Switch Gigabit de mesa ou montável em rack de 24 
portas 
Cabo de alimentação 
TP link ou qualidade equivalente ou superior 

UN     5,0000   
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 TABLET a) UNIDADE DE PROCESSAMENTO 
a.1 Processador com clock mínimo de 1,8 GHz com 
no mínimo oito núcleos e 
2M L2 cache; 
a.2) Capaz de executar arquivos de áudio e vídeo; 
a.3) As funções de decodi?cação de áudio e vídeo 
devem ser 
aceleradas por hardware. 
a.4) Possuir decodi?cação por hardware para pelo 
menos os seguintes formatos: H263, H264 e 
MPEG4. 
a.5) Obter índice de desempenho igual ou superior 
a 130 pontos no “Perfor- mance test” e 80 pontos 
no “UX test” – “User Experience” medido pelo 
software MobileXPRT 2013 da Principle 
Technologies 
http://principledtechnolo- 
gies.com/benchmarkxprt/mobilexprt/ 
obtido através da execução da opção “All Tests”, 
obedecendo a seguinte procedimento: 
i) Instalar o software MobileXPRT a partir do 
Google Play. 
ii) Desconectar o Tablet do carregador para 
execução somente na bateria. 
iii) Reiniciar o Tablet. 
iv) Clicar no ícone “MobileXPRT” e selecionar “All 
Tests”. 
b) MEMÓRIA RAM 
b.1) Mínimo de 3 GB (tres gigabyte) de baixo 
consumo (DDR3L 1066MHz); 
c) TELA 
c.1) Tela colorida e construída com tecnologia LCD 
ou OLED, com retro iluminação e com tamanho 
mínimo de 09 (nove) e máximo de 10.4 (dez ponto 
quatro) polegadas; 
c.2) Multitoque de no mínimo 5 pontos (capacitiva); 
c.3) Possuir contraste mínimo de 300:1; 
c.4) Resolução mínima: 1200x2000 
d) ARMAZENAMENTO 
d.1) Interno do tipo ?ash/eMMC; mais especí?ca e 
maior qualidade 
d.2) Capacidade mínima de 64 GB (sessenta e 
quatro gigabytes) de armazenamento interno, 
d.3) Possuir Slot para cartão de memória padrão 
MicroSD para expansão do armazenamento 
interno, compatível com cartões de até 64 GB 
(sessenta e quatro gigabytes). 
e) CONECTIVIDADE 
e.1) Wi-Fi padrão IEEE 802.11 b/g/n, integrado 
(interno) ao equipamento; 
e.2) Modem interno com suporte a redes 3G (no 
mínimo dual-band 2100MHz e 850MHz) e 2G 
(quad-band 850MHz, 900MHz, 1.800MHz e 
1.900MHz) habilitado para funcionamento nas 
frequências do 
sistema brasileiro de comunicação móvel, 
desbloqueado para todas as operadoras; 
e.3) Bluetooth versão 4.0 ou superior, integrado 
(interno) ao equipamento; e.4) Sistema de GPS 
integrado (interno) com 
antena interna. 
f) INTERFACES 
f.1) Microfone e alto-falante integrados ao gabinete; 
f.2) Saída para fone de ouvidos para conector 
padrão P2 de 3,5 mm e com 03 (três) pontos de 
contato (terra, áudio direito e esquerdo); 
f.3) Porta micro-USB padrão 2.0; 
f.4) Permitir conexão de vídeo externo através de 
porta micro/mini HDMI; 
g) CÂMERA FRONTAL E TRASEIRA 
possuir ajuste de foco automático e zoom digital; 

UN     15,0000   
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h.5) Tempo de recarga: máximo de 04 (quatro) 
horas. Permitir que o Tablet seja utilizado enquanto 
a bateria estiver carregando; 
h.6) Possuir pelos menos os seguintes mecanismos 
de segurança: 
i) Circuito para interromper a conexão da bateria 
em casos de sobrecorrente e 
sobrecar- ga; 
ii) Com carregador conectado à energia, o tablet 
deve poder ser deixado 
conectado ao carregador, mesmo após a carga 
total da bateria, sem riscos de 
sobreaquecimento ou de acidentes decorrentes de 
sobrecarga. 
i) GABINETE 
i.1) O gabinete não poderá apresentar saliências, 
pontas ou 
estruturas externas perfurantes ou cortantes; 
i.2) Deve possuir teclas para controle de volume do 
som; 
i.3) Peso máximo com bateria de 500g (quinhentas 
gramas). 
i.4) Deve possuir proteção contra água e poeira de 
acordo com a classi?cação 
IP52; 
j) FUNCIONALIDADES 
j.1) Possuir acelerômetro; 
j.2) Funcionar como “USB Mass Storage”; 
j.3) Sensor de luz ambiente com capacidade para 
ajuste automático do brilho da tela; 
j.4) Permitir a mudança da orientação da tela e o 
bloqueio da posição; 
j.5) Recursos de vídeo: 
i) Gravação com resolução de pelo menos 
640x480. Esta exigência 
somente se aplica à Câmera traseira; 
ii) Formatos mínimos de reprodução: H.263, H.264 
e MPEG-4.FULL HD. 
k) SISTEMA OPERACIONAL 
k.1) Sistema Operacional: Android 10 português ou 
versão superior em 
português; k.2) Suporte a con?guração de proxy 
para rede WiFi. Este suporte 
deve ser integrado à aplicação de con?guração de 
rede sem ?o e sem a 
necessidade de aplicativos ou softwares extras; 
k.3) Aplicações: agenda, calendário, relógio com 
horário mundial, 
alarme, calculadora, cronômetro; 
k.4) Permitir a decodi?cação dos seguintes 
formatos de arquivos: 
i) mp3; 
ii) 4gp (AMR, AAC, H263, H264 e MPEG4); 
iii) mp4 (AAC e H264); 
iv) ogg (Vorbis áudio); 
v) wav (PCM). 
l) SEGURANÇA 
l.1) Permitir a implementação de solução anti-robo, 
sem custos 
adicionais; l.2) Usar tecnologia TPM (Trusted 
Platforn Module); 
l.3) Permitir a implementação anti-malware sem 
custos adicionais; 
Samsung ou qualidade equivalente ou superior 
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 TRENA ANTROPOMÉTRICA/ FITA MÉTRICA 
INELÁSTICA Especificação Técnica: 
 
- Escala em centímetros nos dois lados da fita, 
- Própria para medição de circunferências; 
- Cálculo do IMC e indicação do risco; 
- Indica visualmente a medida da circunferência 
abdominal e o grau do risco; 
- Dispositivo na fita, em sua extremidade, para 
fixação na própria fita; 
- Retração automática; 
- Resolução em Milímetros; 
- Caixa confeccionada em plástico ABS; 
- Fita em fibra de vidro, maleável e inelástica. 
 
Dados Técnicos: 
 
- Modelo: Slim Fit 
- Tamanho da Trena: 07 cm de diâmetro x 2,5cm de 
altura (aprox.). 
- Tamanho da Fita: 200cm de comprimento. 
- Peso: 80g. 

UNITÁ  2,0000   

 

Valor Total: ........... 

 

DECLARO: 

1 - Que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os 
tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer 
outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento 
do objeto da presente licitação 

 

02 – Que estou de acordo com todas as normas deste edital e 
seus anexos. 

 
...................... de......... de 2021. 

 
 

 
_________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Licitante 

Carimbo CNPJ 

 

 

 

Observações: 

As propostas comerciais serão datilografadas ou impressas, em 
uma via, com suas páginas numeradas e rubricadas, e a última 
assinada pelo representante legal da empresa, sem emendas, 
acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou 
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omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não 
acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo 
à Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu 
conteúdo, podendo observar o modelo anexo a este edital, e 
constarão: 
 
Nome, número do CNPJ, endereço, telefone e fax da empresa 
proponente; 
 
Especificação detalhada do objeto, com indicação da marca do 
produto cotado; 
 
Certificado de registro do produto junto a ANVISA / Ministério 
da Saúde, quando for o caso; 
 
Boas Práticas de Armazenamento e Distribuição dos Produtos 
para Saúde, quando for o caso; 
 
Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, contados 
da data estipulada para a entrega dos envelopes; 
 
Os preços serão cotados com duas casas decimais. Ex: 10,55 
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ANEXO V AO PROCESSO LICITATÓRIO N° 113/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021 – REGISTRO DE PREÇOS 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

  

 

DECLARAÇÃO 
 

 

A empresa_______________________, inscrita no CNPJ 
n°________________, sediada á __________________, por 
intermédio de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA 
expressamente que até a presente data, inexistem fatos 
supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente 
processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores. 

 

 

____________________, _____ de _______ de 2021. 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Licitante 

Carimbo CNPJ 
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ANEXO VI AO PROCESSO LICITATÓRIO N° 113/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021 – REGISTRO DE PREÇOS 

 
 
         MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

A empresa................................., inscrita no CNPJ 

nº..................., por intermédio de seu representante 

legal o(a) Sr(a).............................., portador(a) da 

Carteira de Identidade nº.................... e do CPF nº 

........................., DECLARA, para fins do disposto no 

inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 

emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na 

condição de aprendiz (  ). 

 

 

 

____________________, _____ de _______ de 2021. 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Licitante 

Carimbo CNPJ 
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ANEXO VII AO PROCESSO LICITATÓRIO N° 113/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021 – REGISTRO DE PREÇOS 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CONCORDA COM OS TERMOS DO EDITAL 
 
 

                                            

DECLARAÇÃO 
 
 
A empresa_______________________, inscrita no CNPJ 

n°________________, sediada á _____________________, por 

intermédio de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA 

expressamente que: 

 
►concorda com todos os termos estabelecidos neste Edital. 
 
 
 
 

_______________________ , ______ de ___________ de 2021. 
 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Licitante 

Carimbo CNPJ 
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ANEXO  VIII AO PROCESSO LICITATÓRIO N° 113/2021 

      PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021 – REGISTRO DE PREÇOS   
 
 
 

TERMO DE COMPROMISSO 
 
 
 
 
A empresa___________________, CNPJ 

nº..............................., sob pena de 

responsabilidade Penal, Civil e Administrativa, SE COMPROMETE, 

caso logre vencedora, a fornecer os produtos, conforme 

especificado no objeto . 

 

 
_______________________, ______ de ___________ de 2021. 

 
 

 

 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Licitante 

Carimbo CNPJ 
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ANEXO IX AO PROCESSO LICITATÓRIO N° 113/2021 

      PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021 – REGISTRO DE PREÇOS  
 

 
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/2021 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 113/2021 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021 
Validade: 12 meses 
 
 
Aos........dias do mês de.......................... de 2021, o 
Município de Presidente Juscelino, inscrito no CNPJ sob o nº 
17.695.057/0040-55, com sede na Rua Dr. Paulo Salvo, 150, 
centro, Presidente Juscelino/MG, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal o Sr. Ricardo de Castro Machado, 
brasileiro, casado, portador da CI nº ..................  e do 
CPF nº ..................., residente e domiciliado nesta 
cidade e....................com sede 
à........................................., nº........., na 
cidade de......................,-Estado 
de......................., inscrita no CNPJ sob o 
nº........................................, neste ato 
representada pelo 
Sr............................(qualificação), residente e 
domiciliado, à Rua......................................, 
nº......, na cidade de.........................-Estado 
de..............., doravante denominada Fornecedor, firmam a 
presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, nos termos do inciso II do 
art. 15 da Lei Federal 8.666/93, com as alterações nela 
inseridas pela Lei Federal 8.883/94 e das demais normas legais 
aplicáveis, e, ainda, pela Lei Federal nº 10.520/2113, 
Decretos Municipais, em face da classificação das propostas 
apresentadas no PREGÃO, do certame acima especificado. 
Observadas as condições enunciadas nas Cláusulas que se 
seguem. 
 
1 - DO OBJETO 
1.1. Registro de Preços para futura e eventual aquisição de 
materiais para as equipes de saúde no desenvolvimento das 
ações de vigilância alimentar e nutricional do Programa Saúde 
na Escola, bem como equipamento de informatica para manutenção 
e modernizaçãoo de informação e refrigeração de APS, conforme 
anexo I 
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02 - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
I - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade  12 
(doze) meses, a contar da sua assinatura. 
II - Nos termos do art. 15, parágrafo 4º, da Lei Federal 
8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94, durante o prazo 
de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município não 
será obrigado a adquirir os produtos referidos nesta ata. 
 
III - Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da 
Lei Federal 8.666/93, com as alterações que lhe foram impostas 
pela Lei Federal 8.883/94, a presente Ata de Registro de 
Preços será, cancelada, garantidos, às suas detentoras, o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
03 - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
I - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, 
para aquisições do respectivo objeto, por todos os Órgãos da 
Administração direta e indireta do Município. 
 
04 - DO PREÇO 
 
I - Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente 
Ata de Registro de Preços são os constantes na cláusula 1ª, de 
acordo com a respectiva classificação no Pregão nº 040/2021. 
 
II - Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão 
observadas as disposições da legislação pertinente, assim como 
as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão nº 
040/2021, que integra o presente instrumento de compromisso. 
 
III - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o 
constante das propostas apresentadas, no Pregão nº 040/2021 
pelas empresas detentoras da presente Ata, as quais também a 
integram. 
 
05 - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 
I - Em cada fornecimento, o prazo de entrega do produto será o 
constante dos anexos desta, e será contado a partir da Ordem 
de Fornecimento. 
 
II - O prazo para retirada da Ordem de Fornecimento será de 
cinco dias da data da convocação por parte do Município. 
 
III - O local da entrega, em cada fornecimento será o 
constante da Ordem de Fornecimento. 
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06 - DO PAGAMENTO 
I - Em todos os fornecimentos, o pagamento será feito por 
crédito em conta corrente na instituição bancária, ou 
excepcionalmente, pela Secretaria Municipal de Administração, 
Planejamento, Patrimônio, Fazenda, Obras Públicas e 
Transportes do Municipio de Presidente Juscelino/MG,  em até 
30 dias, após recebimento definitivo pela requisitante do 
objeto, mediante apresentação da Nota Fiscal. 
 

II - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não 
justificados, provocados exclusivamente pela Administração, o 
valor devido deverá ser acrescido  de atualização financeira, 
e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a 
data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão 
calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis 
por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte formula: 

I= (TX/100)  
EM = I x N x VP, onde:  
I = Índice de atualização financeira;  
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;  
EM = Encargos moratórios;  
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a 
do efetivo pagamento;  
VP = Valor da parcela em atraso.  
 
07 - DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO 
 
I - As aquisições dos materiais, objeto da presente Ata de 
Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela 
Secretária requisitante. 
 
08 - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
I - As detentoras da presente Ata de Registro de Preços serão 
obrigadas a atender todos os pedidos efetuados durante a 
vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente 
estiver prevista para data posterior a do seu vencimento. 
 
II - Se a qualidade dos produtos entregues não corresponder às 
especificações exigidas, no edital do Pregão que precedeu a 
presente Ata, a remessa do produto apresentado será devolvida 
à detentora para substituição, no prazo máximo de cinco dias, 
independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 
 
III - Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante ordem da 
unidade requisitante, a qual poderá ser feita por memorando, 
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oficio, telex ou fac-símile, devendo dela constar: a data, o 
valor unitário do produto, a quantidade pretendida, o local 
para a entrega, o carimbo e a assinatura do responsável. 
 
IV - Os produtos deverão ser entregues acompanhados da 
nota-fiscal ou nota-fiscal fatura, conforme o caso. 
 
V - A empresa fornecedora, quando do recebimento da Ordem de 
Fornecimento enviada pela unidade requisitante, deverá 
colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e 
hora em que a tiver recebido, além da identificação de quem 
procedeu ao recebimento. 
 
VI - A cópia da ordem de fornecimento referida no item 
anterior deverá ser devolvida para a unidade requisitante, a 
fim de ser anexada ao processo de administração da ata. 
 
VII - As empresas detentoras da presente ata ficam obrigadas a 
aceitar o acréscimo de até vinte e cinco por cento nas 
quantidades estimadas. 
 
VIII – Apresentar a atualização, a cada 180 dias, da Certidão 
Negativa de Débito Trabalhista (CNDT) referida na Lei nº 
12.440 de 07.07.2011. 
 
09 - OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO/ GERENCIADOR: 
a) Proporcionar à Detentora da Ata todas as condições 
necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do 
presente contrato, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93. 
 
b) Fiscalizar e acompanhar os fornecimentos dos produtos, 
objeto do contrato. 
 
c) Providenciar os pagamentos à Detentora da Ata à vista das 
Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas, nos prazos 
fixados. 
 
d) Rejeitar no todo ou em parte os produtos, se considerados 
em desacordo com os termos do contrato. 
 
e) Emitir a autorização de fornecimento, com clareza e com 
antecedência de 05 (cinco) dias da data do fornecimento.  
 
10 - OBRIGAÇÕES DA DETENTORA: 
a) Fornecer os produtos em estrita observância das condições 
previstas no contrato e na proposta. 
 
b) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 
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dolo, quando do fornecimento dos produtos objeto desta 
licitação, não podendo ser argüido, para efeito de exclusão de 
sua responsabilidade, o fato de a Administração proceder à 
fiscalização ou acompanhamento do fornecimento dos referidos 
produtos. 
c) Arcar com todas as despesas decorrentes da contratação do 
objeto desta licitação, inclusive impostos, contribuições 
previdenciárias, encargos trabalhistas, comerciais e outras 
decorrentes do fornecimento dos produtos serão de 
responsabilidade da empresa Detentora da Ata. 
 
d) Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou 
supressões até o limite fixado no § 1º do artigo 65 da Lei nº 
8.666/93. 
 
e) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, 
no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 
 
f) Pela entrega dos produtos na Secretaria Municipal de Saúde, 
no prazo de 05(cinco) dias corridos, a contar do recebimento 
da autorização de fornecimento. 
 
g) Manter, durante toda a vigência do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 
devendo comunicar, imediatamente, qualquer alteração que possa 
comprometer a manutenção do contrato. 
 
11 - DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS 
 
I - Considerado o prazo de validade estabelecido no item I da 
Cláusula II, da presente Ata, é vedado qualquer reajustamento 
de preços, até que seja completado o período de 01(um) ano, 
contado a partir da data-limite para apresentação das 
propostas indicadas no preâmbulo do edital do Pregão nº 
040/2021, o qual integra a presente Ata de Registro de Preços, 
ressalvados os casos de revisão de registro a que se refere o 
Decreto instituidor do Registro de preços. 
 
II - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das 
condições para a concessão de reajustes em face da 
superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 
 
12 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS 
 
I - O objeto desta Ata de Registro de preços será recebido 
pela unidade requisitante consoante o disposto no art.73, II 
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“a” e “b”, da Lei Federal 8.666/93 e demais normas 
pertinentes. 
 
II - A cada fornecimento serão emitidos recibos, nos termos do 
art. 73, II, “a” e “b”, da Lei Federal 8.666/93. 
 
13 - DAS PENALIDADES 
 
I - Recusando-se a vencedora a assinatura da ata sem motivo 
justificado, caracterizará o descumprimento total da obrigação 
assumida, sujeitando-se á multa equivalente a 10% do valor de 
sua proposta, sem prejuízo da aplicação da sanção 
administrativa de suspensão temporária do direito de licitar 
pelo prazo de até cinco anos. 
 
II - Em caso de inexecução parcial ou total das condições 
fixadas no contrato, erros ou atrasos no cumprimento do 
contrato infringência do art. 71 da Lei Federal nº 8.666/93 e 
quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes 
sanções: 
 
a) Advertência; 
 
b)  Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10o 
(décimo) dia de atraso, da entrega do produto, sobre o valor 
da parcela, por ocorrência; 
 
c) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do 
valor do contrato, no caso de atraso superior a 10 (dez) dias, 
com a conseqüente rescisão contratual, quando for o caso; 
 
d) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, 
nos casos: 
 
e) inobservância do nível de qualidade dos fornecimentos; 
 
f) transferência total ou parcial do contrato a terceiros; 
 
g) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia 
autorização formal da Contratante; 
 
h) descumprimento de cláusula contratual. 
 
III - A licitante que ensejar o retardamento da execução do 
certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer 
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito 
prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de 



 

      PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO 
                             ESTADO DE MINAS GERAIS 
CNPJ-17.695.057/0038-55 Email: licitacao@presidentejuscelino.mg.gov.br  
                        Rua Dr. Paulo Salvo, N.º 150 – Centro – CEP: 39.245-000 

 
 

Nº  

licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 
(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade. 
 
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com 
a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que o contratante promova sua 
reabilitação. 
 
V - O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de 
guia própria ao Município de Rio Manso, no prazo máximo de 03 
(três) dias úteis a contar da data da sua aplicação ou poderá 
ser descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo 
Município, quando for o caso. 
 
14 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
I - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, 
de pleno direito: 
 
Pela Administração, quando: 
 
A - a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata 
de Registro de Preços; 
 
B - a detentora não retirar qualquer Ordem de Fornecimento, no 
prazo estabelecido, e a Administração não aceitar sua 
justificativa; 
 
C - a detentora der causa a rescisão administrativa de 
contrato decorrente de registro de preços, a critério da 
Administração; 
 
D - em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial 
de contrato decorrente de registro de preços, se assim for 
decidido pela Administração; 
 
E - os preços registrados se apresentarem superiores aos 
praticados no mercado; 
 
F - por razões de interesse público devidamente demonstradas e 
justificadas pela Administração; 
 
G - a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos 
casos previstos neste item, será feita pessoalmente ou por 
correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o 
comprovante ao processo de administração da presente Ata de 
Registro de Preços; 
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*no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da 
detentora, a comunicação será feita por publicação no órgão 
encarregado das publicações oficiais do Município, 
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da 
publicação. 
 
Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, 
comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as exigências 
desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, 
quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses 
previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal 
8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94. 
 
A - a solicitação das detentoras para cancelamento dos preços 
registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30 
(trinta) dias, facultada a Administração a aplicação das 
penalidades previstas na Cláusula VIII, caso não aceitas as 
razões do pedido. 
 
15- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
15.1. Integram esta Ata, o edital do Pregão e as propostas das 
empresas classificadas no certame supranumerado. 
 
15.2. Fica eleito o foro desta Comarca de Curvelo/MG para 
dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da 
presente Ata. 
 
15.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 
Federal 8.666/93, Lei 10.520/02 e demais normas aplicáveis. 
Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de 
Direito. 
 
 

Ricardo de Castro Machado 
Prefeito Municipal de Presidente Juscelino 

 
 
 
 

Detentora 

 

 

 

TESTEMUNHAS: ___________________________________________ 
             CPF  
                
             ___________________________________________ 
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             CPF 
 
 
 
 
 
 

ANEXO A ATA 
 

Item Especificação Unidade Marca/Modelo Quantidade Valor Unitário Valor Total 

01 

 ADIPÔMETRO/PLICÔMETRO CLINICO PARA 
AAFERIÇÃO DE DOBRAS CUTÂNEAS 
Especificação Técnica: 
- Pequeno e portátil 
- Amplitude de leitura 0 a 70 mm 
- Resolução em milímetros 
- Graduação 1 mm 
- Dimensões 17 cm comprimento x 9,5 cm largura 
- Tolerância + / – 5mm em 70mm 
- Matéria Prima Plástico ABS injetado 
- Impressão Silkscreen diretamente o corpo, 
garantindo longa durabilidade 
- Utilidade Para uso em clínicas, consultórios e 
academias e saúde pública em geral 

UNITÁ  2,0000   

02 

 AR CONDICIONADO 9 000 BTU/S 
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 
Especificação Técnica: Condicionador de ar split 
high wall na cor branca, capacidade nominal 
mínima de 22.000 btus, display de temperatura 
digital de fácil visualização, função swing (melhor 
distribuição de ar), controle remoto total, sistema de 
tripla filtragem (eliminação de pó, ácaros, 
bactérias), selo procel classe A (classificação 
energética), 220 volts, com garantia mínima de 01 
ano. 

UN     10,0000   

03 

 ASPIRADOR DE PO Soprador   e Aspirador 
Elétrico  de Pó 600W 
Ponteira de Borracha 
Com saco coletor 
 Makita ou qualidade equivalente ou superior 
 

UN     1,0000   
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04 

 BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL COM CHAPA DE 
CARBONO 200KG  PARA PESAR PESSOAS, DE 
USO PROFISSIONAL 
Especificação Técnica: 
Capacidade: 200 kg 
Alimentação: Bateria interna de 6 Volts que oferece 
autonomia de funcionamento por até 50 horas e 
fonte carregadora externa. Entrada: 90-250VAC, 
50/60Hz e Saída 6V/1,5A. 
Display: LCD com 6 dígitos, com backlight, 
instalado diretamente na plataforma da balança – 
solução moderna que oferece praticidade, leveza e 
economia de espaço. 
Corpo: Plataforma e tampa da plataforma em chapa 
de aço carbono 1020. 
Funções do display: Pesagem, com travamento do 
peso na estabilização. Zero automático. Auto on/off 
backlight que se acende ao sair do zero, e se 
apaga ao retornar a zero. 
Alça para transporte: Alça resistente em plástico 
ABS injetado na cor preta, que oferece conforto e 
conveniência tornando a balança totalmente 
portátil. 
Piso antiderrapante: Tapete reveste a superfície da 
plataforma de pesagem proporcionando maior 
segurança e conforto aos usuários. 
Pés antiderrapantes em borracha sintética: Além de 
permitir a correção do nivelamento, oferecem maior 
aderência ao piso e segurança para as pesagens. 
Sistema de passagem: Célula de carga insensível à 
momento, no centro da plataforma, que dispensa 
totalmente o uso de alavanca, liras ou redução 
mecânica, proporcionando alta precisão e 
velocidade na leitura de peso. 
Proteção contra sobrecarga: Possui limitador de 
sobrecarga que protege a célula de carga de 
possíveis impactos acidentais. 
Dimensões: Plataforma: 32 x 28 cm. Altura do piso 
até o topo do equipamento: 10 cm 
Peso da balança: Apenas 5 kg 
Peso de embarque da balança: Apenas 6 kg 
Consumo: 0,5 W 

UNITÁ  1,0000   

05 

 BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL EM AÇO INOX 
Especificação Técnica: 
Material Aço inoxidável 
Peso do produto 2.82 Quilogramas 
Limite de peso 200 Quilogramas 
Dimensões do item C x L x A 40.8 x 34.9 x 4.1 
centímetros 

UNITÁ  13,0000   
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06 

 BALANÇA INFANTIL DIGITAL 30KG COM 
CONCHA INJETADA Balança Pediátrica Eletrônica 
e Antropométrica. 
Especificação Técnica: 
- Concha anatômica em polipropileno com medida 
540 x 290 mm injetada em material anti-germes; 
- Faixa de medição antropométrica na concha de 54 
cm; 
- Gabinete em Plástico ABS; 
- Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 
8,1 mm de largura; 
- Estrutura interna em aço carbono bicromatizado c/ 
cobertura plástica; 
- Pés reguláveis em borracha sintética; 
- Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento 
automático; 
- Função TARA até capacidade máxima da 
balança; 
- Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo 
IPEM; 
 
Modelo Capacidade: Carga Mínima Divisão. 
Dimensão: 109  
Polipropileno 30 Kg 200 g 10 g 54 x 29 cm 

UNITÁ  1,0000   
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 BIOIMPEDÂNCIA TETRAPOLAR A Bioimpedância 
Tetrapolar fabricada em polímero termomoldado, o 
equipamento é leve e com design arrojado, 
facilitando o transporte e fornecendo maior 
resistência ao equipamento. 
  
A análise da composição corporal pela impedância 
bioelétrica tem como base a medida da resistência 
total do corpo à passagem de uma corrente elétrica 
de 500 a 800 uA e 50 khz. 
A Bioimpedância Tetrapolar opera em mono 
frequência de 50Khz (kilohertz), a resistência e a 
reactância são visualizadas em ohms. Conectando 
um par de eletrodos no membro superior direito e 
outro par no membro inferior direito, o equipamento, 
associado ao software que acompanha o produto, 
fornece ao usuário dados como água corporal total 
(act) em Kg e percentual, água ideal, massa livre de 
gordura em Kg e percentual, gordura corporal em 
Kg e percentual, gordura ideal, peso ideal teórico, 
gasto energético basal (geb) e gasto energético 
total (get). Os dados coletados pelo aparelho são 
transferidos manualmente ou automaticamente 
através de um cabo USB para o software instalado 
no computador. O software conta com cadastro de 
avaliados, cardápio com dietas e substitutos, 
gráficos comparativos entre as avaliações 
realizadas e os resultados podem ser impressos 
e/ou enviados por e-mail. 
Pode ser utilizada em campo ou diretamente ligada 
ao computador via cabo usb. 
  
Resultados Apresentados: 
- Massa Livre de Gordura (mlg) em Kg 
- Gordura Corporal (gc) em Kg 
- Massa Muscular Esquelética (mme) em kg 
- Água Corporal Total (act) em Kg 
- Massa Livre de Gordura (mlg) em % 
- Gordura Corporal (gc) em % 
- Massa Muscular Esquelética (mme) em % 
- Água Corporal Total (act) em % 
- Valor ideal Teórico de Massa Livre de Gordura 
(mlg) em Kg e % 
- Valor Ideal Teórico de Gordura Corporal (gc) em 
Kg e % 
- Valor Ideal Teórico de Água Corporal Total (act) 
em % 
- Índice de Massa Corporal (imc) 
- Classificação do Índice de Massa Corporal Total 
(imc) 
- Histórico Comparativo de Avaliações Realizadas 
- Gasto Energético Basal (geb) 
- Gasto Energético Total (get) 
- Gráficos Comparativos em kg e % 
  
Ficha Técnica 
Tensão de Alimentação (fonte): 85 – 240V a. C 
Bateria Pack: O equipamento funciona sem o uso 
da fonte. A fonte carrega o Pack de bateria interno. 
Alimentação interna. Bateria Pack ni-mh aa. 
Bateria: 4 x 1,2V - 2200 mAh (Ni-MH)Total: 4,8V 
(inclusa) 
Frequência Fonte de Alimentação: 47 – 63 Hz 
Tensão de Saída Fonte: 6V 1A 6W Máximo 
Tensão de Alimentação Equipamento: 6V 1A 6W 
Máximo 
Visor: Display lcd Alfanumérico 
Dimensões: C = 180mm x L = 175mm x A = 90mm 
Peso: 1,100 kg 
Características Técnicas 
Frequência: 50 kHz 

UNITÁ  1,0000   
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operacionais: 
- Windows 7 
- Windows 8 
- Windows 10 
Itens Inclusos 
- Aparelho de Bioimpedância Tetrapolar  
- Calibrador 
- Cabo tetrapolar dos eletrodos adesivos 
- Cabo de conexão serial usb 
- Pacote com 100 eletrodos 
- Pack de bateria recarregável, que permite o uso 
do equipamento fora da rede elétrica 
- Fonte de Alimentação externa para recarregar o 
equipamento 
- Software de Avaliação da Composição Corporal 
- Bolsa para transporte 
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 CAIXA DE CABO UTP cat5e trançado 
FURUKAWA ou qualidade equivalente ou superior 

UNITÁ  3,0000   

09 

 CONDICIONADOR DE AR SPLIT 22.000 BTUS 
Especificação Técnica: Condicionador de ar split 
high wall na cor branca, capacidade nominal 
mínima de 22.000 btus, display de temperatura 
digital de fácil visualização, função swing (melhor 
distribuição de ar), controle remoto total, sistema de 
tripla filtragem (eliminação de pó, ácaros, 
bactérias), selo procel classe A (classificação 
energética), 220 volts, com garantia mínima de 01 
ano. 

UNITÁ  2,0000   

10 

 FITA MÉTRICA DE 1,5 METROS PARA 
AVALIAÇÃO DE MEDIDAS Especificação Técnica: 
- Material resistente, não rompe; 
- Não apaga as demarcações numéricas; 
- Fácil armazenamento; 
- Praticidade; 
- Material: poliéster. 

UNITÁ  15,0000   

11 

 MEDIDOR DE ESTATURA/ALTURA - RÉGUA 
ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA 1,00 METRO 
(ESTADIÔMETRO INFANTIL - INFANTÔMETRO) 
Especificação Técnica: 
- Régua antropométrica pediátrica; 
- Confeccionada em madeira marfim; 
- Escala de 100cm graduação em milímetros 
numeradas a cada centímetro; 
- Haste fixa com a graduação (dimensões: 109cm x 
2cm); 
- Base fixa com 24cm x 3cm para apoio dos pés da 
criança; 
- Haste móvel, com marcador removível, com 24cm 
x 3cm; 

UNITÁ  4,0000   
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 MICROCOMPUTADOR Conforme as seguintes 
especificações mínimas: 
  
1. Processador:  
1.1. Clock Real (Base Clock) mínimo: 2,90 GHz; 
1.2. Memória cache L3: 12 MB;  
1.3. Número de núcleos: mínimo 06 (seis);  
1.4. Número de threads: mínimo 12 (Doze threads);  
1.5. Controlador de vídeo integrado;  
1.6. Suporte para DirectX 12 ou superior; 
1.7. Suporte para OpenGL 4.5 ou superior; 
1.8. Não serão aceitos processadores 
descontinuados pelos fabricantes dos 
processadores. 
  
2. Memória Ram:  
2.1. Mínima instalada: 08 GB; 
2.2. Tecnologia: DDR4 ou superior; 
2.3. Frequência mínima de 2666MHz ou superior; 
  
3. Placa Principal (Placa-mãe):  
3.1. 01x interface de rede 10/100/1000Mbps; 
Padrão 802.3; Capacidade de operar no modo full-
duplex; conector RJ-45 fêmea;  
3.2. 02x (duas) USB 3.2 Gen 1 port(s)(2 x Type-A) 
ou superior; 
3.3. 02x (duas) USB 2.0 port(s)(2 x Type-A) ou 
superior; 
3.4. 01x (uma) conexão HDMI 1.4 ou superior; 
3.5. 01x (uma) conexão D-Sub (VGA); 
3.6. 04x (quatro) Porta(s) SATA 6Gb/s; 
3.7. 01x (um) Suporte M.2 Tipo: 2242/2260/2280; 
3.8. 01x (um) PCIe 3.0 x16; 
3.9. 02x (dois) PCIe 3.0 x1; 
3.10. Compatível com Windows® 10 64-bit 
comprovado junto ao fabricante;  
3.11. Não serão aceitas placas descontinuadas 
pelos fabricantes da placa principal (Placa-mãe). 
3.12. BIOS: Desenvolvida pelo mesmo fabricante 
do equipamento em Flash ROM ou com direito de 
Copyright, devidamente comprovado, devendo 
permitir a atualizações por meio de software; 
deverá exibir a logomarca do fabricante do 
equipamento; deverá ser desenvolvida em 
português ou inglês, compatível com o padrão 
UEFI; possibilitar que a senha de acesso ao BIOS 
seja ativada e desativada via SETUP; permitir 
senhas de Setup para Power On e Administrador. 
3.13. Placa-mãe de Fabricação própria e exclusiva 
para o modelo ofertado, não sendo aceitas placas 
utilizadas em livre comércio; 
3.14. O chipset deve ser da mesma marca do 
fabricante do processador.  
4. Armazenamento:  
4.1. SSD 240GB ou superior; 
4.2. Velocidade de leitura mínima de 500MBPS ou 
superior; 
4.3. Velocidade de Gravação mínima de 450MBPS 
ou superior; 
  
5. Teclado:  
5.1. Teclado ABNT II; 
5.2. Conexão USB; 
5.3. Com Teclado Numérico; 
  
6. Mouse:  
6.1. Mouse óptico com scrool; 
6.2. Conector USB; 
6.3. Mouse Pad deve ser fornecido; 
6.4. Resolução mínima de 800 (oitocentos) DPI ou 
superior; 

UN     10,0000   
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8. Sistema operacional: 
8.1. Microsoft Windows 10 Profissional; 
8.2. Versão 64 bits; 
8.3. Idioma: português (Brasil); 
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 NOBREAK Tensão de entrada: 115V/127V/220V 
Saída de 115V 
Potência pico: 1200VA 
Autonomia da bateria: mínimo 60 minutos 
Quantidade de tomadas: 8 
SMS ou qualidade equivalente ou superior. 

UN     8,0000   

14 

 ROTEADOR WIFI 
Velocidade de 1167Mbps ou superior. 
Banda dupla de 2.4 GHz e 5 GHz. 
4 antenas externas. 
4 portas para conectar. 
Com firewall integrado. 
Suporta protocolos de segurança DMZ, SPI, WEP, 
WPA, WPA2. 
Funções: Roteador, WDS, Access point, Repetidor 
Alimentação: Bivolt 
TP-Link ou qualidade equivalente ou superior 

UN     12,0000   

15 

 SSD NOTEBOOK - DESKTOP SSD  A400 500GB - 
500mb/s para Leitura e 450mb/s para Gravação - 
Sa400s37 
Kingston ou qualidade equivalente ou superior 

UNITÁ  12,0000   

16 

 SWITCH 24 PORTAS GIGABYTE 1000 
1-Portas incluídas: 24 portas RJ-45 
2-Tipo de telecomunicação: Store and forward 
3-Capacidade de comutação: 48 Gbps 
Gigabit 10/100/1000 Mbps 
4-Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, 
IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x 
5-Alimentação: Bivolt 
6-Conteúdo do Pacote: 
Switch Gigabit de mesa ou montável em rack de 24 
portas 
Cabo de alimentação 
TP link ou qualidade equivalente ou superior 

UN     5,0000   
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 TABLET a) UNIDADE DE PROCESSAMENTO 
a.1 Processador com clock mínimo de 1,8 GHz com 
no mínimo oito núcleos e 
2M L2 cache; 
a.2) Capaz de executar arquivos de áudio e vídeo; 
a.3) As funções de decodi?cação de áudio e vídeo 
devem ser 
aceleradas por hardware. 
a.4) Possuir decodi?cação por hardware para pelo 
menos os seguintes formatos: H263, H264 e 
MPEG4. 
a.5) Obter índice de desempenho igual ou superior 
a 130 pontos no “Perfor- mance test” e 80 pontos 
no “UX test” – “User Experience” medido pelo 
software MobileXPRT 2013 da Principle 
Technologies 
http://principledtechnolo- 
gies.com/benchmarkxprt/mobilexprt/ 
obtido através da execução da opção “All Tests”, 
obedecendo a seguinte procedimento: 
i) Instalar o software MobileXPRT a partir do 
Google Play. 
ii) Desconectar o Tablet do carregador para 
execução somente na bateria. 
iii) Reiniciar o Tablet. 
iv) Clicar no ícone “MobileXPRT” e selecionar “All 
Tests”. 
b) MEMÓRIA RAM 
b.1) Mínimo de 3 GB (tres gigabyte) de baixo 
consumo (DDR3L 1066MHz); 
c) TELA 
c.1) Tela colorida e construída com tecnologia LCD 
ou OLED, com retro iluminação e com tamanho 
mínimo de 09 (nove) e máximo de 10.4 (dez ponto 
quatro) polegadas; 
c.2) Multitoque de no mínimo 5 pontos (capacitiva); 
c.3) Possuir contraste mínimo de 300:1; 
c.4) Resolução mínima: 1200x2000 
d) ARMAZENAMENTO 
d.1) Interno do tipo ?ash/eMMC; mais especí?ca e 
maior qualidade 
d.2) Capacidade mínima de 64 GB (sessenta e 
quatro gigabytes) de armazenamento interno, 
d.3) Possuir Slot para cartão de memória padrão 
MicroSD para expansão do armazenamento 
interno, compatível com cartões de até 64 GB 
(sessenta e quatro gigabytes). 
e) CONECTIVIDADE 
e.1) Wi-Fi padrão IEEE 802.11 b/g/n, integrado 
(interno) ao equipamento; 
e.2) Modem interno com suporte a redes 3G (no 
mínimo dual-band 2100MHz e 850MHz) e 2G 
(quad-band 850MHz, 900MHz, 1.800MHz e 
1.900MHz) habilitado para funcionamento nas 
frequências do 
sistema brasileiro de comunicação móvel, 
desbloqueado para todas as operadoras; 
e.3) Bluetooth versão 4.0 ou superior, integrado 
(interno) ao equipamento; e.4) Sistema de GPS 
integrado (interno) com 
antena interna. 
f) INTERFACES 
f.1) Microfone e alto-falante integrados ao gabinete; 
f.2) Saída para fone de ouvidos para conector 
padrão P2 de 3,5 mm e com 03 (três) pontos de 
contato (terra, áudio direito e esquerdo); 
f.3) Porta micro-USB padrão 2.0; 
f.4) Permitir conexão de vídeo externo através de 
porta micro/mini HDMI; 
g) CÂMERA FRONTAL E TRASEIRA 
possuir ajuste de foco automático e zoom digital; 

UN     15,0000   
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h.5) Tempo de recarga: máximo de 04 (quatro) 
horas. Permitir que o Tablet seja utilizado enquanto 
a bateria estiver carregando; 
h.6) Possuir pelos menos os seguintes mecanismos 
de segurança: 
i) Circuito para interromper a conexão da bateria 
em casos de sobrecorrente e 
sobrecar- ga; 
ii) Com carregador conectado à energia, o tablet 
deve poder ser deixado 
conectado ao carregador, mesmo após a carga 
total da bateria, sem riscos de 
sobreaquecimento ou de acidentes decorrentes de 
sobrecarga. 
i) GABINETE 
i.1) O gabinete não poderá apresentar saliências, 
pontas ou 
estruturas externas perfurantes ou cortantes; 
i.2) Deve possuir teclas para controle de volume do 
som; 
i.3) Peso máximo com bateria de 500g (quinhentas 
gramas). 
i.4) Deve possuir proteção contra água e poeira de 
acordo com a classi?cação 
IP52; 
j) FUNCIONALIDADES 
j.1) Possuir acelerômetro; 
j.2) Funcionar como “USB Mass Storage”; 
j.3) Sensor de luz ambiente com capacidade para 
ajuste automático do brilho da tela; 
j.4) Permitir a mudança da orientação da tela e o 
bloqueio da posição; 
j.5) Recursos de vídeo: 
i) Gravação com resolução de pelo menos 
640x480. Esta exigência 
somente se aplica à Câmera traseira; 
ii) Formatos mínimos de reprodução: H.263, H.264 
e MPEG-4.FULL HD. 
k) SISTEMA OPERACIONAL 
k.1) Sistema Operacional: Android 10 português ou 
versão superior em 
português; k.2) Suporte a con?guração de proxy 
para rede WiFi. Este suporte 
deve ser integrado à aplicação de con?guração de 
rede sem ?o e sem a 
necessidade de aplicativos ou softwares extras; 
k.3) Aplicações: agenda, calendário, relógio com 
horário mundial, 
alarme, calculadora, cronômetro; 
k.4) Permitir a decodi?cação dos seguintes 
formatos de arquivos: 
i) mp3; 
ii) 4gp (AMR, AAC, H263, H264 e MPEG4); 
iii) mp4 (AAC e H264); 
iv) ogg (Vorbis áudio); 
v) wav (PCM). 
l) SEGURANÇA 
l.1) Permitir a implementação de solução anti-robo, 
sem custos 
adicionais; l.2) Usar tecnologia TPM (Trusted 
Platforn Module); 
l.3) Permitir a implementação anti-malware sem 
custos adicionais; 
Samsung ou qualidade equivalente ou superior 
  
  

     



 

      PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO 
                             ESTADO DE MINAS GERAIS 
CNPJ-17.695.057/0038-55 Email: licitacao@presidentejuscelino.mg.gov.br  
                        Rua Dr. Paulo Salvo, N.º 150 – Centro – CEP: 39.245-000 

 
 

Nº  

18 

 TRENA ANTROPOMÉTRICA/ FITA MÉTRICA 
INELÁSTICA Especificação Técnica: 
 
- Escala em centímetros nos dois lados da fita, 
- Própria para medição de circunferências; 
- Cálculo do IMC e indicação do risco; 
- Indica visualmente a medida da circunferência 
abdominal e o grau do risco; 
- Dispositivo na fita, em sua extremidade, para 
fixação na própria fita; 
- Retração automática; 
- Resolução em Milímetros; 
- Caixa confeccionada em plástico ABS; 
- Fita em fibra de vidro, maleável e inelástica. 
 
Dados Técnicos: 
 
- Modelo: Slim Fit 
- Tamanho da Trena: 07 cm de diâmetro x 2,5cm de 
altura (aprox.). 
- Tamanho da Fita: 200cm de comprimento. 
- Peso: 80g. 

UNITÁ  2,0000   
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