26/08/2021

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO PARAÍSO

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 35/CPL/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/CPL/2021
(Processo Administrativo n° 2-424/2021/SEMSAU/2021)
EXCLUSIVO ME/EPP/MEI

1.

PREÂMBULO

1.1 O MUNICÍPIO DE VALE DO PARAÍSO/RO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 63.786.990/0001-55,
representado neste ato pela Prefeita Municipal Srª. Poliana de Moraes Silva Gasqui Perreta, torna público para conhecimento dos interessados que, por
meio da Comissão Permanente de Licitação, Pregoeiro(a) e equipe de apoio, nomeados através do Decreto nº 6908 de 22 de fevereiro de 2021,
realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento MENOR PREÇO POR ITEM, o qual reger-se-á
pelas disposições do Decreto Federal nº 3.555/00, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, da
Lei Federal n.° 10.520/02, da Lei nº 8.078/90, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, dos Decretos municipais n.os 1.646/05,
4.330/15, 5.144/17 e 6482/2020, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.
Cronograma para inserção das propostas e realização da sessão de disputa*
Cadastro de propostas iniciais:

Das 09h: 00min do dia 27/08/2021

Fim do cadastro de propostas:

Às 08h59min, do dia 13/09/2021

Abertura de propostas iniciais:

Dia 13/09/2021, com início às 09h00min

Início da sessão pública:

Dia 13/09/2021, com início às 09h00min

*Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).
Local: www.licitanet.com.br
2.

DO OBJETO

2.1 O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de MEDICAMENTOS injetáveis/hospitalar, através
do convênio 304/PGE/2020 com fornecimento após a assinatura do empenho, com até no máximo 30 dias para suprir as necessidades da Secretaria
Municipal - SEMSAU, de acordo com as condições, especificações, quantitativas e locais de entrega relacionados no Termo de Referência.
2.2 A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens
for de seu interesse.
2.3 O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às
especificações do objeto.
2.4 A pretensa contratação foi estimada em R$ 45.013,00 (quarenta e cinco mil e treze reais).
2.5 Tabela de preços médios:
ITEM

MEDICAMENTOS

ESPECIFICAÇÃO

QUANT.

01

ÁCIDO ASCÓRBICO
100 MG/ML SOL. INJ.
AMP. COM 05 ML
ÁCIDO
TRANEXAMICO,
50MG/ML AMPOLAS
05 ML SOLUÇÃO INJ.
AMPICILINA SODICA
01 G,PÓ P/ SOLUÇÃO
INJ. FRC/AMP.
BROMOPRIDA SOL.
INJ. 05 MG/ML
AMPOLAS DE 02 ML
CEFALOTINA
SODICA 1 G PÓ PARA
SOL. INJ. AMPOLA

AMPOLA

02

03
04
05
06

1.100

V.
Unt.
3,18

Valor T.
3.498,00

AMPOLA

50

6,19

309,50

FRASCO/AMPOLA

100

15,15

1.515,00

AMPOLA

200

2,15

430,00

AMPOLA

500

11,83

5.915,00

AMPOLA

50

2,08

104,00
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07

08

09
10
11
12
13
14

15

16

17
18
19
20

3.

CLORIDRATO DE
DOPAMINA
05MG/ML SOLUÇÃO
INJ. AMP. 10 ML
CLORIDRATO DE
PROMETAZINA
25MG/ML SOL. INJ.
AMP. DE 02 ML
CLORIDRATO DE
RANITIDINA 25
MG/ML, SOL. INJ.
AMP. DE 02 ML
DIAZEPAM,
05MG/ML, SOLUÇÃO
INJ.
DICLOFENACO
SÓDIO 25 MG/ML
SOL. INJ. AMP. 03 ML
DIPIRONA SODICA
500 MG/ML SOL. INJ.
AMP. DE 02 ML
FUROSEMIDA 10
MG/ML SOL. INJ.
AMP. 02 ML
GLICOSE 50% , SOL.
INJ. AMP. 10 ML
SULFAT0 DE
AMICACINA 250
MG/ML SOL.INJ.
AMP. DE 02 ML
SULFATO DE
GENTAMICINA 40
MG/ML, AMP. DE
01ML SOL. INJ.
SULFATO DE
GENTAMICINA 80
MG/ML, AMP.DE 02
ML SOL. INJ.
SULFATO DE
MORFINA 0,2 MG/ML
SOL. INJ. AMP. 01 ML
METOCLOPRAMIDA
CLORIDRATO
5MG/ML
OMEPRAZOL
SODICO 40 MG. PÓ
PARA SOL. INJ.
TERBUTALINA 0,5
MG/ML

AMPOLA

200

3,64

728,00

AMPOLA

600

1,69

1.014,00

AMPOLA

100

1,85

185,00

AMPOLA

2000

1,58

3.160,00

AMPOLA

2700

1,24

3.348,00

AMPOLA

600

0,96

576,00

AMPOLA

200

0,68

136,00

AMPOLA

100

3,13

313,00

AMPOLA

200

1,77

354,00

AMPOLA

200

2,14

428,00

AMPOLA

500

4,77

2.385,00

AMPOLA

1200

2,43

2.916,00

AMPOLA

500

34,90

17.450,00

AMPOLA

50

4,97

248,50

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1 As despesas decorrentes correrão por conta das dotações orçamentárias indicadas no Termo de Referência.
4.

DO CREDENCIAMENTO

4.1
Para participar do pregão eletrônico, o licitante deverá estar credenciado no sistema PREGÃO ELETRÔNICO através do
site https://licitanet.com.br/;
4.2 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico;
4.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua
capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.
4.4 O licitante que deixar de assinalar o campo da Declaração de ME/EPP não terá direito a usufruir do tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte e equiparadas;
4.5 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas
e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou
entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
5.

DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.
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5.1 Poderão participar desta Licitação, somente empresas (ME/EPP/MEI) que estiverem regularmente estabelecidas conforme legislação vigente no
País, cuja finalidade e ramo de atividade sejam compatíveis com o objeto desta Licitação.
5.2 Poderão participar desta Licitação apenas Microempresas ME, Empresas de Pequeno Porte EPP e Micro empreendedores Individuais - MEI, face
ao art. 48, I da Lei Complementar nº. 147/2014, com suas alterações e ao art. 6º. do Decreto Municipal nº 5144 de 31 de outubro de 2017.
5.2.1
A participação nesta licitação importa à proponente na irrestrita aceitação das condições estabelecidas no presente Edital, bem como, a
observância dos regulamentos, normas administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos. A não observância destas condições ensejará
no sumário IMPEDIMENTO da proponente, no referido certame;
5.1.2 Não cabe aos licitantes, após sua abertura, alegação de desconhecimento de seus itens ou reclamação quanto ao seu conteúdo. Antes de
elaborar suas propostas, as licitantes deverão ler atentamente o Edital e seus anexos, devendo estar em conformidade com as especificações do
ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA);
5.1.3 Como requisito para participação no PREGÃO ELETRÔNICO o Licitante deverá manifestar, em campo próprio do Sistema Eletrônico, que
cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta de preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório,
bem como a descritiva técnica constante do ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA);
5.1.4 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas no edital e Leis
Federais nº 10.520/02 e 8.666/93;
5.1.5 Poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO: Somente poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO, via internet, os interessados
cujo objetivo social seja pertinente ao objeto do certame, que atendam a todas as exigências deste Edital e da legislação a ele correlata, inclusive
quanto à documentação, e que estejam devidamente credenciadas, através do site https://licitanet.com.br/;
5.1.6 A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do licitante e subseqüente encaminhamento
da proposta de preços, exclusivamente por meio da Plataforma Eletrônica, observada data e horários limites estabelecidos.
a)
O custo de operacionalização pelo uso da Plataforma de Pregão Eletrônico, a título de remuneração pela utilização dos recursos da
tecnologia da informação ficará a cargo do licitante, que poderá escolher entre os Planos de Adesão abaixo:
a.1 Para todas as empresas com exceção das MEIs.
30 dias

90 dias

180 dias

365 dias

R$ 132,20

R$ 195,20

R$ 276,20

R$ 399,50

a.2 Para as MEIs.
30 dias
R$ 112,40

90 dias
R$ 175,40

180 dias
R$ 250,10

365 dias
R$ 365,30

b) O referido pagamento/remuneração possui amparo legal no inciso III do art. 5º da Lei nº 10.520/02.
5.1.7

Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação de proposta implica submissão a todas as condições estipuladas neste

Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação mencionada em seu preâmbulo;
5.1.8 Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de responsabilidade exclusiva do licitante, não sendo do Município
de Vale do Paraíso - RO, em nenhuma hipótese responsável pelos mesmos. O licitante também é o único responsável pelas transações que forem
efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, ou pela sua eventual desconexão;
5.1.9

As Licitantes interessadas deverão proceder ao credenciamento antes da data marcada para início da sessão pública via internet;

5.1.10 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico,
no site: https://licitanet.com.br/;
5.1.11 O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica na responsabilidade legal única e exclusiva do Licitante, ou de seu representante
legal e na presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico;
5.1.12 O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu
representante, não cabendo ao provedor do Sistema, ou do Município de Vale do Paraíso - RO, promotora da licitação, responsabilidade por eventuais
danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que, por terceiros;
5.1.13 A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas ao provedor do Sistema para imediato bloqueio de acesso;
5.2

Não poderão participar desta licitação:

5.2.1
Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição[1] ; empresas que estiverem em recuperação judicial, processo de
falência ou sob o regime de concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação, Ressalva: É possível a participação de empresas em
recuperação judicial, desde que amparadas com certidão emitida pela instância judicial competente, que certifique que a interessada está apta
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econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório nos termos da Lei nº. 8666/1993. (TCU, Ac. 8.271/2011-2ª Câmara, Dou de
04/10/2011);
5.2.2

Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública;

5.2.3

Empresa suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar com este Município;

5.2.4

Empresas que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com suspensão ou impedidas de licitar por órgão da

Administração Pública Direta ou Indireta, na esfera Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial, pelo
órgão que a praticou, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição. Para verificação das condições definidas nesta alínea, a Comissão
do Pregão, promoverá a consulta eletrônica junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS;
5.2.5 Empresas cujo dirigente, gerente, sócio ou responsável técnico seja servidor público da Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso RO;
5.3 A participação na sessão pública da internet dar-se-á pela utilização da senha privativa do licitante.
5.3.1 Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os documentos referentes à proposta de preço e à habilitação (e
seus anexos), deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil, com valores cotados em moeda nacional do país;
5.3.2 Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame, quando apresentados em língua estrangeira, deverão ser autenticados
pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado neste país;
5.3.3 Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, salvo
quando expressamente permitidos no Edital;
5.3.4 Admitem-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração dos itens constantes da proposta de preços;
5.3.5 Os licitantes devem estar cientes das condições para participação no certame e assumir a responsabilidade pela autenticidade de todos os
documentos apresentados;
5.3.6 O contratado deverá manter, durante toda a vigência do contrato, as mesmas condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
5.3.7

Os licitantes interessados em usufruir dos benefícios estabelecidos pela Lei Complementar nº 123/2006 deverão atender às regras de

identificação, atos e manifestação de interesse, bem como aos demais avisos emitidos pelo Pregoeiro ou pelo sistema eletrônico, nos momentos e
tempos adequados
6.

DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

6.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital,
proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-seá automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
6.2

O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

6.3
As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de
regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
6.4
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus
decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
6.5 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no
sistema;
6.6 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização
dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
6.7 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do
pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
7.

DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

7.1

O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

7.1.1 Valor unitário e total do item;
7.1.2 Marca;
7.1.3 Fabricante;
7.1.4

Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for

aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;
7.2
7.3

Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e

quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
7.4

Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o

direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
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7.5
8.
8.1
8.2

O prazo de validade da proposta não será inferior a 60(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos

estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
8.2.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
8.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
8.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
8.3

O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

8.4

O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

8.5
Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo
imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
8.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.
8.6
8.7

Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo

sistema.
8.8

O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à

proposta que cobrir a melhor oferta para deverá ser de R$ 0,05 (cinco centavos).
8.9 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa aberto, em que os licitantes apresentarão lances públicos e
sucessivos, com prorrogações.
8.10

A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver

lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública
8.11

A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que

houver lances enviado nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
8.12

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

8.13

Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio,

justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
8.14

Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

8.15 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação
do licitante.
8.16 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos
licitantes para a recepção dos lances.
8.17 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e
reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para
divulgação.
8.18 O Critério de julgamento adotado será o menor preço por item, conforme definido neste Edital e seus anexos.
8.19

Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

8.20 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será
efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de
maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto nº 8.538, de 2015.
8.21 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da
melhor proposta, ou do melhor lance, serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
8.22 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor
inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
8.23 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as
demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação,
para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
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8.24 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos
estabelecidos nos subitens anteriores será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
8.25 Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e
fechado.
8.26 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993,
assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:
8.26.1

No pais;

8.26.2

Por empresas brasileiras;

8.26.3

Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

8.26.4

Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.
8.27 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados.
8.28 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que
tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
8.28.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
8.28.2

O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado

após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste
Edital e já apresentados.
8.29 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
9.
9.1

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à

compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único
do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
9.2 O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da
Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.
9.3 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexeqüível.
9.3.1 Considera-se inexeqüível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido
limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à
totalidade da remuneração.
9.4 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exeqüibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar
as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;
9.5

Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão

pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será
registrada em ata;
9.6

O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no

prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
9.6.1 É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o
prazo.
9.6.2

Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como

marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados
por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob
pena de não aceitação da proposta.
9.7

Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subseqüente, e, assim sucessivamente, na

ordem de classificação.
9.8
9.9

Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no chat a nova data e horário para a sua continuidade.
O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o

fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
9.9.1 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subseqüente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido
preço melhor.
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9.9.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
9.10

Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de

o Pregoeiro passar à subseqüente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
9.11
10.

Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.
DA HABILITAÇÃO

10.1 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.
10.2

Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais

quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
10.3
10.4

Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão

estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
10.5

Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS,

quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.
10.6

Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

10.7

Habilitação jurídica:

10.7.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
10.7.2 Em se tratando de micro empreendedor individual MEI: Certificado da Condição de Micro empreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação
ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
10.7.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
10.7.4

Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o

participante sucursal, filial ou agência;
10.7.5 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de
prova da indicação dos seus administradores;
10.7.6 No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembléia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta
Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
10.7.7 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;
10.7.8 Cédula de identificação dos sócios (RG) e (CPF), ou do diretor, ou do proprietário, ou do representante legal da empresa;
10.7.9 Se a empresa se fizer representar por PROCURADOR, faz-se necessário o credenciamento por meio da apresentação da cópia de sua cédula de
identidade ou documento oficial com foto e de outorga por instrumento público ou particular, com menção expressa de que lhe confere amplos
poderes para prática dos atos pertinentes ao certame, com firma reconhecida em Cartório, esta deve vir acompanhada de cópia do ato de constituição
da empresa ou do ato de investidura na direção da empresa.
10.7.10 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.
10.8

Regularidade fiscal e trabalhista:

10.8.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
10.8.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da
União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do
Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
10.8.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
10.8.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com
efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
10.8.5

Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela

Secretaria competente do Município.
10.8.6

Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

10.8.7 Cópia autenticada da licença de funcionamento (Alvará Sanitário) atualizada, ou cadastramento definitivo da empresa proponente Alvará de
Saúde, expedido pela Vigilância Sanitária competente, expedida na sede ou domicílio do licitante, na forma da lei.
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10.8.8 Cópia da autorização de funcionamento (AFE), da empresa proponente, emitida pelo órgão competente da Agência Nacional da Vigilância
Sanitária ANVISA, na forma da lei.
10.8.9 Cópia da Autorização Especial, quando a licitante matriz e/ou filial-for vencedora de lotes dos medicamentos sujeitos a CONTROLE
ESPECIAL, observadas às normas da Agência Nacional da Vigilância Sanitária ANVISA, na forma da lei.
10.8.10 REGISTRO SANITÁRIO DO PRODUTO - Deverá ser entregue junto com a proposta de preços, prova de registro material emitido pela
ANVISA/MS, ou de sua isenção (ser for o caso), e ainda cópia da publicação de registro junto ao Diário Oficial da União;
10.8.11 Comprovante de REGISTRO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA, se for o caso, em plena validade.
10.8.12
Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
10.9.
10.9.1

Qualificação Econômico-Financeira.
Certidão Negativa de Falência, Concordata, do Cartório Distribuidor da Comarca sede da proponente, deverá estar válida na data de

CONVOCAÇÃO. A certidão deverá conter expressamente o prazo de validade, ou quando ausente será considerada válida por um período de 90
(noventa) dias corridos, a contar da data da sua emissão pelo órgão expedidor, salvo disposição legal em contrário comprovada pelo proponente;
10.10 Qualificação Técnica.
10.10.1 ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando que o licitante prestou ou
está prestando, a contento, fornecimento com características técnicas, quantidade e prazos compatíveis com o objeto licitado na forma do Inc. II, do
Art. 30, da Lei nº. 8.666/93, observando as peculiaridades do objeto deste Pregão.
10.11

A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou

empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
10.12 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.
10.13 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada
a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a
declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando
requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
10.14 A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se
outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o
mesmo prazo para regularização.
10.15 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no chat a nova data e
horário para a continuidade da mesma.
10.16 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital.
10.17 Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da
proposta subseqüente.
10.18 DECLARAÇÕES:
10.18.1Declaração expressa de que a licitante não emprega trabalhador nas situações previstas no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal,
assinada por sócio, diretor ou procurador que tenha poderes para tal investidura, conforme modelo ANEXO III;
10.18.2 Declaração do Anexo IV Conforme modelo de declaração de enquadramento de microempresa, empresa de pequeno porte, se for o caso;
10.18.3 Declaração do Anexo V - Conforme modelo de declaração de Atendimento pleno a todos os requisitos de habilitação;
10.18.4 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.
11.
11.1

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro

no sistema eletrônico e deverá:
11.1.1

Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última

folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

Edital 35 de 26/08/2021, assinado na forma do Decreto nº 6.450/2020 (ID: 94764 e CRC: 74C99E6E).

8/19

26/08/2021

11.1.2

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

11.2
A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de
eventual sanção à Contratada, se for o caso.
11.2.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
11.3 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art.
5º da Lei nº 8.666/93).
11.3.1

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

numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
11.4

A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra

condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
11.5
A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali
contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
12.

DOS RECURSOS

12.1
Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de
pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo 15 (quinze) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer,
de forma motivada, isto é, indicando contra qual (is) decisão (ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
12.2

Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir

se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
12.2.1

Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

12.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.
12.2.3

Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico,

ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias,
que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus
interesses.
12.3

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

12.4

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

13.

DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

13.1 A sessão pública poderá ser reaberta:
13.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja
anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
13.1.2

Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o

instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão
adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
13.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
13.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (chat), e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
14.
14.1

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela

autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
14.2

16.

Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

16.1 Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.
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.
16.2 O adjudicatário terá o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar
instrumento equivalente (Nota de Empenho), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
16.3 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento
equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de
recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 03 (três) dias, a contar da data de seu recebimento.
16.4 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela
Administração.
16.5 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:
16.5.1 Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;
16.5.2 A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;
16.5.3 A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da
Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.
16.6 A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;
16.6
Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo
licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.
16.4

Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a

Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante,
respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos
complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

17.

DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

17.1

As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital;

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
18.1

Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
19.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.
20. DO PAGAMENTO
20.1 As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.
21.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

21.1 À licitante ou à Contratada que incorram nas faltas referidas nos arts. 81 a 85 e 89 a 99 da Lei Federal nº 8.666/93, bem como a licitante que,
convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou retirar instrumento equivalente aplicam-se, segundo a natureza e
gravidade da falta, assegurados a ampla defesa e o contraditório, as sanções previstas nos arts. 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93 ou em dispositivos
de norma que vierem a substituí-las.
21.2 A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato ou instrumento equivalente, sujeitará à contratada, além das
penalidades referidas no item anterior, a multa de mora, graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecida os seguintes limites máximos::
I - Advertência, que será aplicada sempre por escrito;.
II - Multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor da nota de empenho por dia e ausência na prestação dos serviços.
III - Declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública. Suspensão temporária do direito de licitar pelo prazo de até 02 (dois) anos
com entidades da Administração Pública Municipal.
21.3 Antes da aplicação de qualquer penalidade será garantido à contratada o contraditório e a ampla defesa. A multa será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Secretaria Interveniente ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
22.
22.1

DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA
Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
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22.2 A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.
22.3

Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a

ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.
22.4 Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizado acaso o melhor colocado
no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/213.
23.

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

23.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
23.2

A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail cpl.net@outlook.comou através do site www.licitanet.com.br/

23.3

Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois

dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.
23.4

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

23.5

Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data

designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.
23.6
O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá
requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.
23.7

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

23.7.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de
licitação.
23.8
24.

As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

24.1
24.2

Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será

automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em
contrário, pelo Pregoeiro.
24.3

Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília DF.

24.4
No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para
fins de habilitação e classificação.
24.5

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

24.6
As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não
comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
24.7

Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso,

responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
24.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e
vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
24.9 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do
ato, observado os princípios da isonomia e do interesse público.
24.10
Edital.

Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste

24.11

O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico, http://transparencia.valedoparaiso.ro.gov.br; e www.licitanet.com.br, e

também poderão ser lido ou obtido cópias no setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso, no endereço Av. Paraíso, 2601, Setor 01
Vale do Paraíso RO, CEP: 76.923-000, nos dias úteis, no horário das 07h00min às 13h00min, mesmo endereço e período no qual os autos do
processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados;
24.12

O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o da Comarca de Ouro Preto do Oeste - RO;

24.13 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
24.13.1 ANEXO I - Termo de Referência;
24.13.2 ANEXO II- Modelo de Proposta de Preços;
24.13.3 ANEXO III - Declaração (disposto no inc. XXXIII, do art. 7º da

Constituição Federal);

24.13.4 ANEXO IV - Modelo de Declaração de Condição de ME, EPP ou Equiparadas;
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24.13.5 ANEXO V - Declaração Referente à Habilitação.

Vale do Paraíso - RO, 26 de Agosto de 2021.

Valéria Neiva Batista
Pregoeira
Decreto nº 6908 de 22.02.2021

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
Art. 14 da Lei n° 8.666/93, no Art. 3o, incisos I, II e III da Lei n° 10.520/2002
1. INTRODUÇÃO
Em atendimento ao disposto no art. 3o, incisos I, II e III da Lei 10.520/2002, elaboramos o presente Termo de Referência, o qual contém todas as
informações necessárias à aquisição pretendida combinado assim, com o artigo 6º, III da lei 8.666/93 e alterações, com a OPÇÃO PELO PREGÃO
ELETRÔNICO. Elaboramos o presente Termo de Referência para que através de procedimento licitatório, seja efetuada a aquisição
de MEDICAMENTOS injetáveis /hospitalar, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU, deste Município.
2. DO OBJETO
2.1 Este Termo de Referência tem como objetivo apresentar os requisitos e especificações necessárias para aquisição
de MEDICAMENTOS injetáveis /hospitalar, através do convenio 304/PGE/2020 com fornecimento
após a assinatura do empenho, com até no
máximo 30 dias para suprir as necessidades da Secretaria Municipal - SEMSAU, de acordo com as condições, especificações, quantitativas e locais de
entrega relacionados neste Termo de Referência.
2.2 Os produtos ofertados deverão atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle
- atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições do art. 39, inciso VIII da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
ITEM
MEDICAMENTOS
ESPECIFICAÇÃO QUANT.
V.
Valor T.
Unt.
01
ÁCIDO ASCÓRBICO
AMPOLA
1.100
3,18
3.498,00
100 MG/ML SOL. INJ.
AMP. COM 05 ML
02
ÁCIDO
AMPOLA
50
6,19
309,50
TRANEXAMICO,
50MG/ML AMPOLAS
05 ML SOLUÇÃO INJ.
03
AMPICILINA SODICA
FRASCO/AMPOLA
100
15,15 1.515,00
01 G,PÓ P/ SOLUÇÃO
INJ. FRC/AMP.
04
BROMOPRIDA SOL.
AMPOLA
200
2,15
430,00
INJ. 05 MG/ML
AMPOLAS DE 02 ML
05
CEFALOTINA
AMPOLA
500
11,83 5.915,00
SODICA 1 G PÓ PARA
SOL. INJ. AMPOLA
06
CLORIDRATO DE
AMPOLA
50
2,08
104,00
DOPAMINA
05MG/ML SOLUÇÃO
INJ. AMP. 10 ML
07
CLORIDRATO DE
AMPOLA
200
3,64
728,00
PROMETAZINA
25MG/ML SOL. INJ.
AMP. DE 02 ML
08
CLORIDRATO DE
AMPOLA
600
1,69
1.014,00
RANITIDINA 25
MG/ML, SOL. INJ.
AMP. DE 02 ML
09
DIAZEPAM,
AMPOLA
100
1,85
185,00
05MG/ML, SOLUÇÃO
INJ.
10
DICLOFENACO
AMPOLA
2000
1,58
3.160,00
SÓDIO 25 MG/ML
SOL. INJ. AMP. 03 ML
11
DIPIRONA SODICA
AMPOLA
2700
1 24
3 348 00
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11

DIPIRONA SODICA
500 MG/ML SOL. INJ.
AMP. DE 02 ML

AMPOLA

2700

1,24

3.348,00

12

FUROSEMIDA 10
MG/ML SOL. INJ.
AMP. 02 ML
GLICOSE 50% , SOL.
INJ. AMP. 10 ML
SULFAT0 DE
AMICACINA 250
MG/ML SOL.INJ.
AMP. DE 02 ML
SULFATO DE
GENTAMICINA 40
MG/ML, AMP. DE
01ML SOL. INJ.
SULFATO DE
GENTAMICINA 80
MG/ML, AMP.DE 02
ML SOL. INJ.
SULFATO DE
MORFINA 0,2 MG/ML
SOL. INJ. AMP. 01 ML
METOCLOPRAMIDA
CLORIDRATO
5MG/ML
OMEPRAZOL
SODICO 40 MG. PÓ
PARA SOL. INJ.
TERBUTALINA 0,5
MG/ML

AMPOLA

600

0,96

576,00

AMPOLA

200

0,68

136,00

AMPOLA

100

3,13

313,00

AMPOLA

200

1,77

354,00

AMPOLA

200

2,14

428,00

AMPOLA

500

4,77

2.385,00

AMPOLA

1200

2,43

2.916,00

AMPOLA

500

34,90

17.450,00

AMPOLA

50

4,97

248,50

13
14

15

16

17
18
19
20

3. JUSTIFICATIVA:
A aquisição dos medicamentos pela Secretaria Municipal de Saúde demanda o uso freqüente e contínuo dos mesmos, sendo tais imprescindíveis ao
atendimento dos pacientes que procuram as Unidades de Saúde para atendimento médico, sejam eles emergenciais ou não, sendo que a escassez ou a
falta destes produtos citados prejudicará na recuperação dos pacientes internados e os tratamento, uma vez que os produtos contemplados neste
processo versam para os mais diversos tratamentos.
Referentes aos medicamentos foram baseadas a partir do plano de trabalho (em anexo), que é formado também pela seleção, programação e a gestão
de estoques (aquisições anteriores, armazenamento e distribuição) que são os pilares de sustentação de uma compra de medicamentos. Com esse
entendimento foi realizado estudo de demanda, de forma a determinar as quantidades necessárias de cada medicamento, levando em consideração os
seguintes fatores: a quantidade em estoque; o volume de dispensação mensal, observando a sazonalidade; o registro de demandas que deixaram de ser
atendidas, de forma que se tenha uma demanda real na rede pública de saúde.
Justificamos ainda que ja fora realizado a licitação através do processo nº252/2021 modalidade pregão eletrônico onde tivemos 09(nove) itens
fracassados e 11 (onze) itens desertos.
4. DO VALOR:
a) O valor global estimado desta aquisição é de R$ 45.013,00 (quarenta e cinco mil e treze reais ).
5. DA FISCALIZAÇÃO:
Na forma do que dispõe a Lei 8.666/93, a fiscalização será exercida pela Secretaria Municipal de Saúde- SEMSAU, de Contratante Francyelli Gomes
Nogueira, competindo ao mesmo à verificação Termo Referência.
6. PRAZO, LOCAL, CONDIÇÕES DE ENTREGA E MATERIAS
6.1 As entregas serão de no máximo 30 (trinta) dias a partir da assinatura do empenho(ordinário) Informo ainda que as entregas das mercadorias sejam
responsabilidade do fornecedor.
7. DO PAGAMENTO
7.1 O pagamento será efetuado, mediante deposito em conta corrente, no prazo de 30 trinta dias após o recebimento definitivo pela fiscalização, e /ou
do recebimento do documento fiscal.
8. DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES :São responsabilidades e obrigações da Contratada:
São responsabilidades e obrigações da Contratada:
a) entregar o material no prazo, na forma e o local estabelecido neste Termo;
b) responder, integralmente, por perdas ou danos que vier a causar a administração ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua
ou de seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.
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c) reparar ou corrigir, às suas expensas, no todo em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções;
d) manter, durante toda execução do contrato, todas as condições de habilitação exigidas na licitação;
e) aceitar os acréscimos ou supressões que julgados necessários pelo Contratante nos parâmetros estabelecidos na Lei 8.666/93.
São responsabilidade e obrigações da contratante:
a) Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar o objeto deste termo de referência, através de representantes designados pela Secretaria (Comissão de
Recebimento e Comissão de Certificação);
b) Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com as condições de preços e prazos estabelecidos no Termo;
c) Não permitir que outrem execute objeto do presente termo de referência;
d) Aplicar a contratada as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis;
e) Devolver os produtos caso não esteja dentro das especificações constantes no presente Termo de Referência, Ata de Registro de Preços e Edital de
Licitação, ficando a contratada sujeita ás sanções cabível;
f) A Contratante, por meio da Comissão de Certificação, motivará a apuração de descumprimento de quaisquer das cláusulas deste pedido, por parte
da Contratada;
9. PROGRAMAÇÃO:
TABELA PROGRAMAÇÃO: SEMSAU
Órgão:
Funcional:
Elemento:
Ficha:

08 - Secretaria. Municipal de Saúde, SEMSAU
10.302.1001.2034
33.90.30.99
573

10. DAS PENALIDADES
a) À licitante ou à Contratada que incorram nas faltas referidas nos arts. 81 a 85 e 89 a 99 da Lei Federal nº 8.666/93, bem como a licitante que,
convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou retirar instrumento equivalente aplicam-se, segundo a natureza e
gravidade da falta, assegurados a ampla defesa e o contraditório, as sanções previstas nos arts. 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93 ou em dispositivos
de norma que vierem a substituí-la.
b) A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato ou instrumento equivalente, sujeitará à contratada, além das
penalidades referidas no item anterior, a multa de mora, graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecida os seguintes limites máximos:
I Advertência, que será aplicada sempre por escrito;
II Multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor da nota de empenho por dia e ausência na prestação dos serviços.
III - Declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública. Suspensão temporária do direito de licitar pelo prazo de até 02 (dois) anos
com entidades da Administração Pública Municipal.
c) Antes da aplicação de qualquer penalidade será garantido à contratada o contraditório e a ampla defesa. A multa será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Secretaria Interveniente ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
11. DO PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA
A licitante vencedora deste certame deverá estar apta a fornecer os produtos após a assinatura do empenho, conforme solicitação/requisição e/ou
ordem de fornecimento emitida pela Secretaria Interveniente, respeitando datas, horários e locais nela especificados descritos no Termo de
Referência.
12. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quaisquer informações ou dúvidas decorrentes de interpretação desse Termo de Referência poderão ser esclarecidas junto a Secretaria Municipal de
Saúde, situada na Avenida Paraíso, n/s, Setor 01, na cidade de Vale do Paraíso - RO, telefone (69) 3464 1005 no horário de expediente (07:00 às 13:00
horas).
13. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
Elaborador
Secretaria Interveniente
(Secretaria Municipal de saúde - SEMSAU)

Aprovo o presente Termo
de Referência
Em _____/_____/______.
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______________________
Prefeita Municipal
Poliana de Morais S. G.
Perreta

FRANCYELLI GOMES NOGUEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORT. N° 5016 DE 02/03/2017

ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO N°35/CPL/2021

Processo nº: 2-424/2021
Modalidade: Pregão
Forma: Eletrônica
Tipo: Menor Preço por Item
Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de MEDICAMENTOS injetáveis/hospitalar, através
do convênio 304/PGE/2020 com fornecimento
após a assinatura do empenho, com até no máximo 30 dias para suprir as necessidades da
Secretaria Municipal - SEMSAU, de acordo com as condições, especificações, quantitativas e locais de entrega relacionados no Termo de Referência.
RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE:
CNPJ:
INSC. ESTADUAL:
ENDEREÇO:
CIDADE:
ESTADO:
TELEFONE:

E-MAIL:

INFORMACÕES PARA PAGAMENTOS:
Banco:
Agência:

Conta:

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:
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Nome/ Nacionalidade/ Estado Civil/ RG/ CPF/.
E-mail

Telefone:
1.
Item

Planilha da Proposta:
Un

Qtd.

Especificação

Marca

Valor
Unitário

Valor Total do
Item

Valor Global da Proposta: R$___________
(_______________________________________)
Validade da Proposta (60 dias);
2.
A empresa vencedora deverá apresentar PROSPECTO, ficha técnica ou outros documentos com informações que permitam a
perfeita identificação e qualificação do item licitado;
3.
A proposta de preços ajustada ao lance final deverá conter o valor numérico dos preços unitários e totais, não podendo exceder o valor do
lance final;
4.
Quando da atualização da proposta de preço, o licitante deverá atualizar observando os valores unitários e globais os quais deverão ser
menores ou iguais aos valores máximos/referência expressos no Anexo I - termo de referência;
5.
O preço proposto deve compreender todas as despesas concernentes ao fornecimento do (s) material (is), bem como Impostos, Tributos,
Frete, Contratação de Pessoal, entre outros, que deverão correr totalmente por conta da Empresa vencedora;
6.
Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno
acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente;
7.
Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
8.
Declaramos que não possuímos em nosso quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável
pela licitação, conforme art.9 da lei 8.666/93, e não possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa
pública ou de sociedade de economia mista;
9.
Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que não estamos cumprindo pena de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração
Pública, em qualquer de suas esferas Federal, Estadual e Municipal, inclusive no Distrito Federal, conforme art. 97 da Lei nº. 8.666/93.

___________/____ de_____________de 2021.

________________________________
Razão Social da Empresa
Nº CNPJ
Representante Legal

ANEXO III
DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR
CONFORME DISPOSTO NO INC. XXXIII, DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Processo nº: 2-424/2021
Modalidade: Pregão
Forma: Eletrônica
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Tipo: Menor Preço por Item
Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de MEDICAMENTOS injetáveis/hospitalar, através
do convênio 304/PGE/2020 com fornecimento
após a assinatura do empenho, com até no máximo 30 dias para suprir as necessidades da
Secretaria Municipal - SEMSAU, de acordo com as condições, especificações, quantitativas e locais de entrega relacionados no Termo de Referência

A empresa_____________________________, devidamente inscrita, no CNPJ sob o nº_____________________, com sede______________,
nº_____, Bairro____________, na cidade de _______________, por intermédio de seu representante legal, o Sr.____________________, portador do
CPF nº________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/1999, que
não emprega menor de 18 (Dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (Dezesseis) anos, salvo na condição
de aprendiz.

_________________, ____, de__________, de 2021.

_____________________________
Representante legal
CPF

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE MPE

Processo nº: 2-424/2021
Modalidade: Pregão
Forma: Eletrônica
Tipo: Menor Preço por Item
Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de MEDICAMENTOS injetáveis/hospitalar, através
do convênio 304/PGE/2020 com fornecimento após a assinatura do empenho, com até no máximo 30 dias para suprir as necessidades da Secretaria
Municipal - SEMSAU, de acordo com as condições, especificações, quantitativas e locais de entrega relacionados no Termo de Referência

Declaro para os devidos fins e sob as penalidades da Lei, que a empresa: _________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº.
___________________________, está enquadrada como________________________________ (Microempresa, EPP, Equiparada), e cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e está apta a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida lei. Igualmente, declaro, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 4º do
artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.
E que caso haja restrição fiscal ou trabalhista nos documentos de habilitação, pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei
Complementar 123/2006, para regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no
art. 81 da Lei Federal 8.666/93.
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_________________, ____, de__________, de 2021.
___________________________
Representante legal
CPF

ANEXO V
DECLARAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO

Processo nº: 2-424/2021
Modalidade: Pregão
Forma: Eletrônica
Tipo: Menor Preço por Item
Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de MEDICAMENTOS injetáveis/hospitalar, através
do convênio 304/PGE/2020 com fornecimento após a assinatura do empenho, com até no máximo 30 dias para suprir as necessidades da Secretaria
Municipal - SEMSAU, de acordo com as condições, especificações, quantitativas e locais de entrega relacionados no Termo de Referência.

A empresa........................................................................................, CNPJ nº........................................, declara, sob as penas da lei, que atende
plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos para participar do Pregão Eletrônico /CPL/2021.

_________________, ____, de__________, de 2021.

_____________________________
Representante legal
CPF

Contato para maiores informações.

Contato para maiores informações.

Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso/RO:
Telefones: (69) 3464-1005 ou (69) 3464-1462.
E-mails: cpl.net@outlook e cpl@valedoparaiso.ro.gov.br
LICITANET:
Site: www.licitanet.com.br.
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Telefones: (34) 2512-6504, (34) 2512-6505 e (34) 2512-6506,
E-mail: contato@licitanet.com.br.
[1]Justificativa para Vedação de Consórcio: Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e
oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional suficiente
para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em consórcio
no Pregão em tela

Av. Paraíso, 2601 - Centro - Vale do Paraíso/RO CEP: 76.923-000
Contato: (69) 3464-1005 - Site: www.valedoparaiso.ro.gov.br - CNPJ: 63.786.990/0001-55

Documento assinado eletronicamente por VALERIA NEIVA BATISTA, Pregoeira, em 26/08/2021 às 12:02, horário de Vale do Paraíso/RO, com
fulcro no art. 18 do Decreto nº 6.450 de 18/05/2020.
Documento assinado eletronicamente por Jakelline Araújo da Silva, Secretária da CPL, em 26/08/2021 às 12:08, horário de Vale do
Paraíso/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 6.450 de 18/05/2020.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.valedoparaiso.ro.gov.br, informando o ID 94764 e o código verificador
74C99E6E.
Referência: Processo nº 2-424/2021.
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