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(Nome da Empresa)
CNPJ/MF N°
sediada.

DECLARAÇÃO

(Endereço Completo)

Declara, sob as penas da Lei, que na qual
procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão El'^ônico
instaurada pela Prefeitura Municipal de , q
inidôneos para licitar ou contratar com o Poder^blico, em
Por ser expressão de verdade, firmamos a pr^íí^^

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de IdentíSia^e larant

OBS. Esta declaração deyj^k ser emitic
ecarimbada com o númSíIeÉkCNPÍ.

onente do

i declarados
mas esferas.

p^^mmbrado da empresa proponente
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDERIO- ESTADO DA BAHIA
CNPJ N° 13.655.436/0001-60

PREGÃO ELETRÔNICO N' 72020

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIl

Declaramos para fins de atendimento ao qu^L^nsta do^dital do
Pregão da Prefeitura Mumcipal d^»^. que a
empresa toifflAconhecimento^ÉIE!#^ e de todas
as condições de participação na Licitação^ s^^^nprometeW cumprir todos os
termos do Edital, e a fornecer material ̂ ^^lidad^^^as pen^ da Lei.

Local e data:

Assinatura e carimbo

%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA
CNPJ N° 13.655.436/0001-60

MODELO DE MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° /
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° /
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° /

Aos dias do mês de o MUNICIPJ

inscrito

CLÁUSULA SEi
2.1 Os preços rej
Proposta de Preçoí

inscritopessoa jurídica de direito público, com sede à
neste ato representado por seu Prefeito, Sr.

portador da Carteira de Identidade RG n° ,
, residente e domiciliado nesta cidade, RESOLVEM^gistrar
descrito, os quais passam a fazer parte integrante^^id^^ Ata. Os pfè
pela empresa ,
estabelecida à , n^ cidade
representada por
RG n°

domiciliado na cidade de

cuja proposta foi classificada em
Registro de Preços n° /2020.

CLÁUSULA PRIMEIRA -
1.1 O presente compromisso
Edital e seus anexos, osüiuais faze

mado

rante deste, independen

DESIDÉRIO

^CNPJ sob n"
jiro, casado,
'MF sob n"

5)jeto abaixo
oferecidos

f

neste ato

arteira de Identidade

residente e

COMPROMITENTE,

atório Pregão Presencial para

conforme

te de transcrição.

)0 PREçL
qu^onstam na planilha abaixo, os quais fazem parte da
íegão Presencial para Registro de Preços n° /2020:

CLÁÚS^^^^^RA ̂̂ ^^REAJUSTE DE PREÇOS
3.2 Os preç^je^^^&os poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços pratica^k no ir^cado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados,
cabendo ao órgã^^tenciador promover as negociações junto aos fornecedores, conforme
disposto no artigos7 do Decreto 7.892/2013 e ainda observadas as disposições contidas na
alínea "d" do inciso 11 do art. 65 da Lei Federal n.° 8.666/93.
3.2.1 Mesmo quando comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso
11 do Art. 65 da Lei Federal n.° 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá
optar por cancelar a Ata de Registro de Preços e iniciar outro procedimento licitatório;
3.2.2 Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, nas mesmas condições do
registro, e definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, os fornecedores
registrados serão convocados pelo Município, para alteração, por aditamento, dos preços
registrados em Ata.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÊRIO- ESTADO DA BAHIA
CNPJ N° 13.655.436/0001-60

CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS
4.1 O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, com início na
data de sua assinatura e término em .

CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES
5.1 Dos Direitos:

5.1.1 da Administração: contratar, se necessário, o objeto desta Licitação; e
5.1.2 do Compromitente: ser contratado se a Administração utilizs^^^egistro de Preços,
ou, em igualdade de condições, ser preferido, no caso de contrata^fepi^^^a forma.
5.2 Das Obrigações: ®
5.2.2 da Administração: contratar com aquele que detém os J&ços
igualdade de condições, dar preferência ao mesmo se contratar p^^gtra formaft
5.2.3 do Compromitente: atender, nas condições estab^cidas no e^^^odos^ pedidos de
contratação durante o período de duração do Regisi

CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENT
6.1 O cancelamento da Ata de Registro de
6.1.1 Automático:

a) por decurso de prazo de vigência;
b) quando não restarem fornecedo
c) pela Administração, quando ç|®cterizado
6.1.2 A pedido do fornecedor, qua:
a) comprovar estar impos^jbilifeido
fortuitos ou de força m^r;
b) o seu preço registrai se torna
dos preços de mei
6.1.3 Pela Admii

a) o fornecedor n1
àqueles praticados"^
b) o fopMBtdor perc
c) por ra^^^
d) o fornecedo naí

EÇOS

xigências da Ata, por ocorrência de casos

amente, inexequível em função da elevação
compõem o custo do produto,

te, quando:
reço registrado, na hipótese deste se tornar superior

is insumos

^çacmmlateralme

iitai^euzir
jcado;

quâgi^ condição de habilitação exigida no processo licitatório;
^se piffiico, devidamente, motivado e justificado;
iprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;

e) não compar^^er ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos de compra
decorrentes da At^€ Registro de Preços;
f) caracterizada Qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições
estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos de compra dela decorrentes.
6.1.4 O fornecedor terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de processo
administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
O COMPROMITENTE sujeita-se às seguintes penalidades:
7.1 Multa sobre o valor do pedido, aplicada nas seguintes proporções:
7.1.110%: recusa do COMPROMITENTE em assinar o contrato; e

Praça Emerson Barbosa, 01, Centro. CEP: 47.820-000.
Telefax: (77)3623-2145
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÊRIO- ESTADO DA BAHIA
CNPJ N° 13.655.436/0001-60

7.1.210%: descumprimento de qualquer das cláusulas deste Termo.
7.2 demais sanções estabelecidas na Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
8.1 A despesa decorrente do objeto desta licitação, correrá à conta dos recursos consignados
no Quadro de Detalhamento de Despesas para o exercício de 2020, conforme segue:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

•  Será informada posteriormente quando for adquirir, atendendo ao Art. 7°, § 2° do
Decreto Federal n° 7.89^13.

CLAUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO
^  9.1 Incumbirá à Administração providenciar a publicação do E

Oficial da Entidade, até o 5° dia útil no mês seguinte a^e sua assi

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES
11.1 Fica eleito o Foro de São Desidério

presente instrumento.
11.2 E assim por estarem justas e contratada^
(três) vias de igual teor e forma, tendo

José Carlos de Carvalho
Prefeito Municipal

COMPROMITENTE

TESTEMUNHA

no Diário

r dlMdas ou Aestões oriundas do

inàyb presente Termo em 03

02-
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^ PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO
' CNPJ; 13.655.436/0001-60 ^ .
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PARECER JURÍDICO N" 114/2020 - PGM/SD

Processo Administrativo n" 543/2020

MODALIDADE; PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO; MENOR PREÇO POR ITEM

Interessado; Departamento de Licitações e Compras/Pregoeiro

EMENTA; Parecer jurídico relativo ao
procedimento iicitatório na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇO
Contratação de empresa especializada para

aquisição de materiais e insumos necessários às
ações de prevenção e enfrentamento de
emergência decorrente da Pandemia da COVID
19 nos serviços de assistência à saúde no

município de São Desidério/BA, Conforme Termo
de Referência. Prosseguimento do feito.
Possibilidade.

1- DA CONSULTA;

Versam os presentes autos a respeito da solicitação datada do dia 06 de julho
de 2020, encaminhada pelo Secretário Municipal de Saúde Sr. Adrianno Jose
de Oliveira Almeida do Nascimento ao Prefeito Municipal e este por sua vez
encaminhou ao presidente da Comissão Permanente de Licitação, Pregoeiro
do Município de São Desidério, mediante o qual submete à análise jurídica e
considerações desta Procuradoria Municipal a minuta do Edital com anexos,
minuta da Ata de Registro de Preço e minuta do contrato, referente ao

Pça Emerson Barbosa, n°01 - Centro, Sao Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2145
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PREGÃO ELETRÔNICO - SRP, que tem como objeto a "contratação de
empresa especializada para aquisição de materiais e insumos necessários às
ações de prevenção e enfrentamento de emergência decorrente da Pandemia
da COViD 19 nos serviços de assistência à saúde no município de São
Desidêrio/BA", Conforme Termo de Referência.

Registra-se que a manifestação jurídica tem o escopo de
assistir a autoridade assessorada, cujo parecer não tem caráter vincuiativo nem
decisório, razão peia qual deve ser submetido à apreciação da autoridade
superior.

Q

inicialmente, convém lembrar que, a Administração Pública

somente pode atuar de acordo com os princípios basliares dispostos na
Constituição Federal, conforme art. 37, caput, que assim determina:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos

princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência... .

Toda licitação deve ser pautada em princípios e regras

previstas no texto constitucional e infraconstitucional. Dai a existência da Lei n°
8.666/93, que dispõe sobre Licitação e Contratos Administrativos, prevendo em
seu art. 22 as principais modalidades de licitação originalmente existentes,
dando a cada uma delas particularidades bem definidas.

No que diz respeito à modalidade Pregão, tanto o Presencial
quanto o Eletrônico, não estão previstos na Lei n° 8.666/93, e sim na Lei n°
10.520/02, e regulamentada pelos Decretos n°. 5.450/2005 e 10.024/2019, que
ampara a aquisição de bens e serviços comuns peia Administração Pública,
especificando em seu texto todas as suas peculiaridades em perfeita harmonia
com o texto constitucional, bem como com a Lei de Licitação acima

Pça Emerson Barbosa, n°01 - Centro, Sao Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2145
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mencionada, visando a maior concorrência, economia processuai, bem como a
obtenção de melhores propostas para a Administração Pública.

Com relação ao Registro de Preço está previsto na Lei de
Licitação n" 8.666/93. em seu art.15. II. de onde se depreende que. as compras
realizadas pela Administração Pública, sempre que possível, deverão ser
processadas através de sistema de registro de preço.

Diferentemente do Pregão que se exaure com uma única
contratação, o Registro de Preços dá oportunidade a tantas contratações
quantas forem possíveis, respeitando-se o quantitativo máximo, bem como o
prazo de validade.

Ademais, a Lei 10.520/02. prevê em seu art. 11. a utilização do
Registro de Preços, desde que o ente iicitante o prescreva em regulamento
especifico, o que é feito, de maneira geral, por Decreto.

Ainda neste sentido, a Lei Federal n» 10.520 instituiu a
modalidade de pregão presenciai e eletrônico com as seguintes finalidades:

Pregão Presencial é a modalidade de licitação destinada à
aquisição de produtos e contratação de sen/iços considerados
comuns

Pregão eletrônico é uma modalidade licitatória utilizada pelo
governo brasileiro para contratar bens e serviços,
independentemente do valor estimado. Regulamentado pelo
decreto 5.450/2005.

Já o sistema de registro de preços está previsto na Lei
8.666/93. em seu artigo 15 e regulamentado pelo Decreto n° 7.892/13. in
verbis:

Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:

I  - atender ao princípio da padronização, que imponha
compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho,

Pça Emerson Barbosa, n°01 - Centro, São Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2145
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observadas, quando for o caso, as condições de manutenção,
assistêncid técnicd & gdrantid oferecidas,

II - ser processadas através de sistema de registro de preços,

U

§ V O registro de preços será precedido de ampla pesquisa de
mercado.

§ 2" Os preços registrados serão publicados trimestralmente
para orientação da Administração, na Imprensa oficial.

^  § 3" O sistema de registro de preços será regulamentado por
decreto, atendidas as peculiaridades regionais, observadas as
seguintes condições:

I - seleção feita mediante concorrência;

II - estipulação prévia do sistema de controle e atualização dos
preços registrados;

III - validade do registro não superior a um ano.

§4° A existência de preços registrados não obriga a
Administração a firmar as contratações que deles poderão
advir, flcando-lhe facultada a utilização de outros meios,
respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado
ao beneficiário do registro preferência em Igualdade de
condições.

C-h

Decreto n® 7.892/13:

Art. 1° As contratações de serviços e a aquisição de bens,
quando efetuadas pelo Sistema de Registro de Preços - SRP,
no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e
fundaclonal, fundos especiais, empresas públicas, sociedades
de economia mista e demais entidades controladas, direta ou

êy
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indiretamente pela Uniào, obedecerão ao disposto neste
Decreto.

Art. 2° Para os efeitos deste Decreto, são adotadas as
seguintes definições:

I - Sistema de Registro de Preços - conjunto de procedimentos
para registro formal de preços relativos à prestação de serviços
e aquisição de bens, para contratações futuras,

II - ata de registro de preços - documento vinculativo,
obrigacional, com característica de compromisso para
futura contratação, em que se registram os preços,
fornecedores, órgãos participantes e condições a serem
praticadas, conforme as disposições contidas no
instrumento convocatório e propostas apresentadas,

ill - órgão gerenciador - órgão ou entidade da administração
pública federal responsável pela condução do conjunto de
procedimentos para registro de preços e gerenciamento da ata
de registro de preços dele decorrente,

IV - órgão participante - órgão ou entidade da administração
pública federal que participa dos procedimentos iniciais do
Sistema de Registro de Preços e integra a ata de registro de
preços;

V' órgão não participante - órgão ou entidade da administração
pública que, não tendo participado dos procedimentos iniciais
da licitação, atendidos os requisitos desta norma, faz adesão à
ata de registro de preços.

Constam dos autos os seguintes documentos:

1. Memorando da Secretaria Municipal de Saúde, solicitando demandas para a
contratação do objeto;

Pça Emerson Barbosa, n-fll - Centro, Sâo Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2145
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2. Termo de Referência devidamente instruido da justificativa necessária para a
contratação assinado peio responsável da unidade solicitan e
3 Painel de preços - Ministério da Economia com preço médio mediano e
menor apresentado na planilha elaborada junto ás especificações técnicas do
Termo de Referência

4. Cotação FORMED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ
03.434.444/0001-23

5. Cotação INTERNET: site https://produto.mercadorivre.com.br/MLB-
1500584014-caixa-isoladora-para-intubaco-de-pacientes-anti-

goticulas_JM?matt_tool=77131280&matt...

6. Autorização de abertura de processo licitatório,

7. Despacho emitido pelo Secretário de Administração informando a
desnecessidade de informar a dotação orçamentaria, tendo em ̂  sta que
contratação será de acordo com a necessidade, vez que a contratação
futura e conforme Ata de Registro de Preços

8. Memorando interno da presidente da Comissão de licitação ao setor jurídico
solicitando Parecer

9. Portaria nomeando pregoeiros e membros da comissão licitatória;
7. Decreto que regulamenta o sistema de registro de preços;

8. Minuta do instrumento convocatório - edital - com os seguintes anexos:
. Termo de Referência;

. Modelo de Declarações;

. Minuta do Termo de Contrato;

. Minuta da Ata de Registro de Preços.

O Edital seguiu todas as cautelas recomendadas pela Lei
Federal N" 8.666/93, possuindo o número de ordem em séne anual, a
indicação do nome da repartição interessada, sendo certo, ainda, constar a
expressa indicação da modalidade, o regime de execução e o tipo da licitaçao

Pça Emerson Barbosa, n°01 -Centro, Sao Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2145
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designativo do local, dia e hora para o recebimento e abertura dos envelopes
de documentação e proposta, entre outros requisitos, a saber:

• A definição precisa do objeto, apresentada de forma ciara,
explicativa e genérica, inexistindo particularidade exagerada que possa afetar a
ampliação da disputa no presente certame,

• Locai onde poderá ser examinado e recebido o Editai;

• Condições necessárias para a assinatura do contrato e a
retirada dos instrumentos, a execução do contrato e a forma para a efetiva
execução do objeto da licitação;

. Sanções para o caso de futuro inadimpiemento contratuai,
devendo a Administração observar fieimente o que está iiteraimente disposto
no editai, para o fim da apiicação de futuras penalidades;

•  Condições de pagamento e critérios objetivos para
juigamento, bem como os locais, horários e meios de comunicação á distância
em que serão fornecidos os elementos, informações e esciarecimentos
relativos à licitação em tela;

. Critérios de aceitabiiidade do preço, como cumprimento dos
demais requisitos exigidos por lei;

• Prazos, critérios e condições para o pagamento, instalações e
mobilização para a execução do objeto, em observância aos requisitos
previstos em lei;

• Minuta do contrato, com as devidas especificações previstas
na legislação;

públicas.

Demais especificações e pecuiiaridades das licitações

Desta forma, o Editai e Minuta do Contrato preenchem os
requisitos exigidos na legislação. Não há cláusula restritiva de participação dos
interessados. O Objeto da licitação está escrito de forma ciara. A previsão da

Pça Emerson Barbosa, n°01 - Centro, São Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2145
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documentação para habilitação está de acordo com o que preceitua a Lei de
Licitação e Contratos Administrativos.

Compulsando os autos administrativos, verifica-se que o

procedimento no que se refere ao Edital e seus Anexos se encontram dentro
das exigências previstas na legislação, bem como que os atos até então
praticados foram dentro da legalidade.

Desta forma, tendo em vista o teor exposto e pelo que dos

autos consta, tenho que a Minuta do Edital do referido processo licitatório
encontra respaldo na Lei N° 8.666/93 (Lei de Licitação e Contratos
Administrativos) e suas posteriores alterações, estando também em
conformidade como na Lei n° 10.520/02 c/c Decreto Federal n° 10.024/19 e
Decreto federal n° 3.931/01, não havendo nada que possa obstar o
prosseguimento do feito ou gerar sua nulidade.

Devendo a Comissão Permanente de Licitação observar, ainda,

a disponibilidade do Edital aos interessados com a antecedência mínima
determinada por lei, razão pela qual opino pela aprovação das minutas do
Edital e Contrato, assim como pelo prosseguimento do certame.

É o parecer. S.M.J.

São Desidério-BA, 16 de julho de 2020

Ermetina MacádS^irilo Pereira
OAB/BAn®l4164

Procuradora Geral do Município
Portaria n° 010/2017
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Prefeitura Municipal de
São Desidério

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO/BA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N> 003/2020. A Prefcílura Miinictpni de fiAo
Detideriô nn>e que realzerâ 110 dia 2* de jiHiiú de 2920. M 09:00h iiidve hcM) oorârio local. »ob o etitdiio
de nt-^oor por item, com mias á oortuaiaçto dd emptosa para aquis<âo do Rwiodais o liisutnos neoesaatios
para eçòús de prevenção e ciVroniauionio do oifxygôncla decorrente da pandcnia da COVID'19 sos serviços de
asstsièracia A satido desio mnícipio. O Editai estará dispoetvei nos sites Mw.eiiof^or e

saooesicterlodft-covftf intoin>açôes e esciarecliaemos è Praça Emerson BarOosa. n* 01. centre. Sfto
OosidCrto-BA oii i>eio e-ranii iii:iiaçAo^saodosicieno.ba.90v.br Sao Oesidorio^dA ts de Juitio de 2020. Msrda
Bastos CatiKiio da StIvaProgoclia Oidai

Certificação Digital: 60VXE9IG-CJJNYBMG-XCKA1ZZA-07Z9BDQ3

Versão eletrônica disponível em: https://saodesiderio.ba.gov.br

Documento assinado digitalmente conforme MP n" 2.200-2/200) de 24/08/200), que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil
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Respiradores de baixo custo dcsertvolvidos pela USP começaram a ser testados orttem em São Paulo

Brasil supera a marca de 2 milhões
^ de contaminados pelo coronavírus

BALANÇO o Brasil ultrajras-
sou ontem a marca de 2 mi
lhões de casos confirmados
de covid - l'l. após menos de
cinco meses desde o início
da pandemia no País.

Ai) todo, são exatamente
2.014.738 contaminações
registradas - 43.829 em 24
horas - e 1.299 mortes, .se
gundo levantamento do

consiucio de veícuhrs de im
prensa formado por Estadão,
Gl. O Globo, Extra, Folha e
UOL junto às secretarias es
taduais de Saúde. Nos últi
mos sete dias, o Brasil regis
trou uma média diária de
1.081 óbitos por covid-19.

Já o Ministério da Saúde
informou que o Brasil conta
bilizou 1.322 óbitos e mais

Ao longo da pandemia
vimos lun modelo de
difusão hierárquica, ou seja,
uma rota do coronavírus
das cidades maiores para as
menores. Nesse láltimo mês
esse processo se completou
chegando a todas as regiões
Raul Borges
Esp«c<^sta em geogralía da saúde da
Universidade Estadual Paulista (Unesp)

45.403 pessoas infectadas
pelo novo coronavírus. Com
isso, .segundo a pasta, no to
tal são 76.688 mortes e
2.012.151 casos confirmados.

Especialista em geografia
da saúde da Universidade Es
tadual Paulista (Unesp), Raul
Borges Guimarães afirma que
a covid-19 chegou pratica
mente a todos os cantos do
pais. "Ao longo da pandemia
vimos um modelo de difusão
hierárquica, ou seja, uma rota
do coronavírus das cidades
maiores para as menores.
Nesse último mês esse pro
cesso se completou chegando
a todas as regiões e a todos os
tipos de cidade. Inclusive a
municípios tipicamente rurais
de menos de 15 mil habitan
tes", diz Guimarães, que é um
dos pesquisadores envolvidos
no Radar Covld-19, projeto da
universidade que busca ras-
trear a difusão do vírus.

Com a interiorizaçâoda
doença, médicos chamam
atenção para possíveis im
pactos no sistema de saúde.
"Cidades no interior costu
mam ter piores estruturas de
hospitais", dizChcbabo, da
SBl. Esse é um problema pa
ra os próximos meses. Jean
Gorinchtcyn, infectologista
do hospital Emílio Ribas e do
hospital Albcrt Einstein.
também pontua que esse
movimento pode sobrecar
regar as UTls de capitais.

Até um quinto
das exportações
de soja e carne
são ligadas a
desmate ilegal
LEVANTAMENTO Um estudo
divulgado pela revbta Scien-
ce ontem afirma que até 22%
da soja e pelo menos 177., da
carne bovina produzidas na
Amazônia e no Cerrado eex
portadas para a União Euro
péia podem ter rastros de
desmatamento ilegal. O Bra
sil vem sendo criticado por
investidores, grandes empre
sas do agronegócio e outros
países pela postura ambiental
adotada nos últimos anos.

A situação ambiental no
país tem sido um dos entra
ves para a aprovação do
acordo comercial entre UE e
Mercosul, anunciado em ju
nho do ano passado e que
ainda aguarda liberação de
todos os países envolvidos.

O artigo intitulado "As
maçãs podres do agronegócio
brasileiro" foi escrito pelo
pesquisador brasileiro Raoni
Rajâo, da Universidade Fede
ral de Minas Gerais (UFMG),
e contou ainda com a partici -
pação de 12 pesquisadores de
Brasil, Alemanha e EUA.

^n70S£AF!flS^^-

TEMOS AUXÍLIO FINANCEIRO COM VANTAGENS
PARA VOCÊ, SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL:

• SEM CONSULTA AO SPC/SERASA
• LIBERAÇÃO DO CRÉDITO EM ATÉ 48 HORAS
• MARGEM EXCLUSIVA PARA AS ASSOCIAÇÕES

E AINDA: ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONTOLÓGICA
E LABORATORIAL SEM CUSTO ADICIONAL!

COMPAREÇA À SEDE DA ASSOCIAÇÃO OU
PROCURE UM AGENTE CREDENCIADO.

Rua Monte Castelo, n°. 1
Barbalho - Saivador/BA

Telefone: (71) 2202-9400
Visite o nosso site: asteba.com

mmm

ENFRENTAMENTO 00 NOVO CORONAVÍRUS (C0VID.I9). DE ACORDO COM OS
DECRETOS N* 13 «04, 13 606. 13609 E 13.621/7020 E DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA
CIDADANIA N* 376/2020. RK«bi(Tioitto das praposlas. alé 23/07/2020 As lO.OObs. Abeflufa das
propostas 23/07/2020 às 10 15l<s;li<iclodas*ss6odedlsp>Md*prafOs: 23/07/2020 às ll.OOhs.
O edital poderá ser adquirida na Seda da Pro/oiliira Municipal ou alravAs do sile w»»w iiationo
l)a.oov.tr/duifiooficlal tilinl. Licitação BB n« 824875 In/ormaçOes atrauàs do ounail: ilaBunaliota®
gm»t com br. Itabuna/QA. 15 de |u»o da 2020, Luoana de C S Barreto - Pragoeira Designada.

[iwnar público a atierlura do processa de licitação Pregio EielrOnico n*, 018-2020.PE
ito: Aguisiçào de modicanientos, malènas de proteção individual, saneanles e peças para

demanda da Sacrotana Municipal de Saíide desle município, coolorme especificações contidas
no cdilai o anexos. Tipo de julgamento: Menor Preço por Loie, Horàno. Data de Recebimonio
das propostas: a parte do dia 17/07/2020 a 236)7/2020 alO â$ 14:00 noras. Sessào: *s 15:00h do
dia 23/07/2020 (horários de BrasiluVOF). no Sile nttpJ/i»w« keilacoes.o.com br. Edilal disponível,
httoú/wvíw boguiis ba gcv br e http//wv«w lcttacoeM.cora.br ou na seda desta Prelertura
tnformaçOes: (77) 3645.3602 ou batacaexQboquira ba.gov.br. 16 de aitno de 2020. EVANORO
RÉGO NOV/kES FILHO - Socrciário de AdmuVstreçèo; LUAN PORTO ARAÚJO - Prcgocito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SROT/LS DE MACAUBAS
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N> 025^020.0 MUNICÍPIO DE BRO
TAS DE MACAtjSAS.BA. CNPJ N* 13 797.600/0001-74. lai saber que reeSzarà íieitaçào na mo-
dabdade Preqào Pretenda/ pata Registro ds Preços sob o n* 025/2020. Ob|Sto; Aquisiçào de
mdveis. eleirodomestieos e eietroelelrínicos. cem o escopo de supnr as demandas do Muncipio
de Brotas da Idacaúbasn/L da acordo com as quantidades e aspeedicsçâss eonttantes no Isrmo
de rderénde. Tipo • Idcnor preço por l/jte. Sossào: 30 de Juího de 202O as 09h. no Setor do Lr*
ciiaçâes. tdo na Praça dos Podercs. n* 95. centro. Brotas de S4acaúbas/BA In/omiaçdes das 08h
às t2n no Setor de LictlaçOos. no Tet. (77) 3»44.2152«3 ou no e^nat; licíacoesbrotasegmail
com. Brotas de Mecaúbas/8A. l7.'07/2020 leisnanda Pereira SantosA^ogoeito

PREFEITURA MUNICIPAL OE SÃO DESIDÉRtO
AVISO OE LICIIAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N* 003/2020. A Prefe«ura Muniopai de S*o
Desideno tome ixítitico que realizara no dia 24 de jubio de 2020. ás 09.00n (nove tiores) horaiio
local, sob o crtOno de menor preço por 4em.com vistas àcontralaçào do ompiasa para aquisiçio
de maieriais a insumos necessários iHira açOcs da prcveoçào a cnfroniamenio de cmeigència
decorrcno da pandemia da C0VID.19 sos sorviçot do assistància á saúda desta mumopio
O Edàal aslarà disponível nos sites wvnv.bll.org br o www.sacdesidcrio bagov.br In/ormaçOes
o esdarecimenlos è Praça Emerson Bartxisa. n* 01. conlro. Sào Dosldàrio.BA ou polo o-matl
Iicítoç4o®saodoslderio 1)0 gav.tx. Sào 0esidàrlo/8A. 15dojultiodo2020 Márcia Bosios Carneiro
da SHvaT^regoeira OSciol

PREFEITURA MUNICIPAL OE CAMPO ALEGRE DE LOURDES
PREGÃO PRESENCIAL SRP SRP N*. 0460020.0 pragoeiro toma púbMo aos inloiessados que
se roalizaià lialaçào na modtlidade ProgJto Presencial SRP n- 046/2020. Processo Adminislrsiivo
099/2020. Tipo MENOR PREÇO POR ITEM. Ob|olo: Registto do Preços para conitaiaçào do
empresa especializada em Conlocçâo do placas, faixas, pmlura o lolrelros, otnoiivando alcndcr
as necessidades das diversas secrelahas do Pre/oKuta Municipal de Campo Alegre de Leurdes
Sessào de Abertura às 09:30 horas do dia 29 da Julho da 2020 a será realizada na sala da
reiaiiOes da COPEL na Praldura Municipal da Compo Alegra de Lourdes- Bahia, local Avenida
Sala de Setembro, s/n. Ceniro. Os iniarsssados poderão obter o Ed4al no Portal da Prefalura
Municipal de Campo AWgic de Lourdes -B/L. ou na sala da Comistto Permanente de Ucittçào.
das 06 00 hrs as 12:00 hrs. Campo Alegre de Lourdes-BA. 16 de Ailho de 2020 Geison Feireira
dos Sftio» ProQOo»o OftdaU
EXTRATO 00»XTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N* t84/30U. O MUNICÍPIO OE
CAMPO ALEGRE OE LOURDES. ESTADO DA BAHIA, roprssentodo pelo Chefe do Poder
Executivo Municipal. Sr Ertfson Marcelo Rodrtpues da Silva, loma púbiica a celebra^ do Sexto
Termo Aditivo ao CortUato Administrslfvo n* 1ft4r2017. celet>rado com a ampresa OXENTE NET
TELECOM LIDA, inscnia no CNPJ/MF sob o «•. I9.725.586rt)001-80. com todo na Rua Aderbal
da Süva Mauha. 280. Galo Branco. SAo Raxnundo Nonato. Piauí, CEP 64.770000. para fins do
acrdscbno do valor de RS 6 400.00 (cinco mil a quatrocentos reais) ao valor Mdal do contrato,
com futao rK> Art 65. $1*. da Loi 8.666/93 Campo Alogro do Lourdoi/BA. 10 do junho do 2020
EnHon Marcelo Rodrigues da Sihra «Prefeito Murúcipoi
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA

AVISO DE LICITAÇAO
PREGÃO PRESENCIAL N« 26/2020

O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA, Estado da Bahia, por seu Pregoeiro
Oficial e Equipe de Apoio, torna público que no dia 29 de julho de 2020 , às 08:30 hs, no
endereço: Avenida Brasil, 723, Santa Maria da Vitória - Bahia, CEP. 47.640-000, na Sala de
Licitações, serào recebidas propostas relativas ao Preglo Presencial n< 026/2020 tendo
como objeto: Registro de Preços para futuro e eventual fornecimento de gêneros
alimentícios para atender a necessidade do Fundo Municipal de Saúde, de acordo o Edital
e anexos. Poderão participar da licitação, as entidades que tiverem especialidades
correspondentes e manifestarem interesse conforme determinações do Edital. Maiores
esclarecimentos serão fornecidos nesta Prefeitura Municipal de Santa Maria da Vitória, no
endereço acima mencionado no horário das 08:00 às 12.00 horas de segunda a sexta-feira,
exceto feriados. Edital na integra disponível no endereço:
www.santamarladavitorla.ba.gov.br (Diário Oficial do Município). Maiores informações 77-
998521047

Santa Maria da Vitória - BA, IS de julho de 2020.
RICARDO WILTON ELIODÓRiO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO

AVISO DE REVOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N' 10/2020

A Prefeitura Municipal de Santo Amaro - Bahia torna público que devido a
necessidade de pavimentação de novas ruas, localizadas em outros bairros/distritos,
mediante novo cronograma de obras estabelecido, e, visando que, não se tenha problemas
futuros, referente a fragmentação de procedimento licitatório, junto aos órgãos de
Controle Externo, o que configura razões de interesse público decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta,
bem como, autorização emitida pela Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento
Urbano, fica revogado o procedimento licitatório de Tomada de Preços N* 010/2020,

'  ̂ Objeto - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO E CONCRETO NOS DISTRITOS DE PEDRAS E ACUPE,
NO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO - BAHIA, INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATERIAIS, COM
RECURSOS LIVRES;

Santo Amaro, 15 de julho de 2020.
FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ESTEVÃO

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 43/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ESTEVÃO torna público que realizará
procedimento licitatório, na modalidade Pregão Presencial n» 043/2020, destinado a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTONIVEIADORA
COM OPERADOR PARA MANUTENÇÃO DOS LOGRADOUROS PLíBLICOS E ESTRADAS VICINAIS
DA ZONA URBANA £ RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTO ESTEVÃO... com abertura do
certame prevista para o dia 27 de julho de 2020, às 14:30 horas, na sede da Secretaria de
Administração. Informações disponíveis na sede Prefeitura, ou pelo e-mail
santoestevaoprefeitura@yahoo.com.br. Para aquisição de edital e anexos acessar o site
https://tr3nsparencia.santoestev30.ba.gov.br/

PREGÃO PRESENCIAL N> 44/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ESTEVÃO torna público que realizará
procedimento licitatório, na modalidade Pregão Presencial n* 044/2020, destinado a
AQUISIÇÃO DE UMA MINICARREGADEIRA E UM EQUIPAMENTO AIRLESS DE DEMARCAÇÃO
VIÁRIA HORIZONTAL E TINTAS PARA PINTURAS DE RUAS E SINALIZAÇÃO ASFÁLTICA., com
abertura do certame prevista para o dia 29 de julho de 2020, às 08:30 horas, na sede da
Secretaria de Administração. Informações disponíveis na sede Prefeitura, ou pelo e-mall
santoestcvaoprefeitura@yahoo.com.br. Para aquisição de edital e anexos acessar o site
https://transp3rencia.santoestevao.ba.gov.br/

LEONARDO MAGALHÃES DE OLIVEIRA TARANTO
Pregoeiro

ROGÉRIO DOS SANTOS COSTA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N< 3/2020

"A Prefeitura Municipal de São Desidério torna público que realizará no dia 24
de julho de 2020, às 09:00h (nove horas) horário local, sob o critério de menor preço por
Item, com vistas à contratação de empresa para aquisição de materiais e insumos
necessários para ações de prevenção e enfrentamento de emergência decorrente da
pandemia da COVID-19 sos serviços de assistência à saúde deste município. O Edital estará
disponível nos sites www.bll.org.br e www.saodesiderio.ba.gov.br. Informações e
esclarecimentos à Praça Emerson Barbosa, n^ 01, centro, São Desidério-BA ou pelo e-mail
licitação@saodesiderio.ba.gov.br.

São Desidério - BA, IS de julho de 2020.
MÁRCIA BASTOS CARNEIRO DA SILVA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX

EXTRATO DE CONTRATO N» 81/2020

PROCESSO Nc 186/2020. Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Obras e
Serviços de Engenharia para pavimentação da Rua Novo Milagre e Rua Nova Brasília, no
município de São Félix. Carta Convite n< 001/2020. Contratado: Construsete Construtora
Ltda, CNPJ: 13.438.063/0001-76. Vigência: Será de 06 (seis) meses a contar da data da
assinatura do contrato. Valor Global: RS286.410,71. Dotação Orçamentária: Órgão: 0206
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, Unidade: 020601- Secretaria Municipal
de Obras e Serviços Públicos, Atividade: 1024 - Pavimentação e Calçamento vias Públicas,
Elemento: 4490S100 ■ Obras e Instalações, Fonte de recurso: 9124. Data da Assinatura:
15/07/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE

AVISO DE UCITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N> 18/2020

A Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe, torna público abertura de
licitação Pregão Presencial, edital ne018/2020, objeto: aquisição de materiais elétricos,
abertura:28.07.2020, às 9:00hs, Edital no síte:vvvvw.S3ofelixdocoribe.ba.gov.br, e na
Prefeitura, no período de 16 a 28.07.2020. Fone - 77-3491-1612.

FERNANDO BATISTA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 60NÇAL0 DOS CAMPOS
RESULTADO DE JULGAMENTO

TOMADA DE PREÇOS N> 4/2020

OBJETO; Contratação de empresa de engenharia para construção da pista de cooper em
São Gonçalo Ba O Pregoeiro do município de São Gonçalo dos Campos, declara vencedora
do objeto do certame a empresa: SOUZA NASCIMENTO CONSTRUTORA LTDA inscrita no
CNPJ: 11.355.303.0001/43 no valor global de: R$ 642.129,15 ( SEISCENTOS E QUARENTA E
DOIS MIL CENTO E VINTE E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS ). Carla Carolina de O. B.
Rocha - Presidente da Comissão de licitação. Empresas participantes: SOUZA NASCIMENTO
CONSTRUTORA LTDA e QUALYMULTI SERVIÇOS EIRELI O Prefeito municipal de São Gonçalo
dos Campos - Ba, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a lei 8.666/93
e suas alterações e em observância ao processo, ratifica e homologa o resultado da
tomada de preço n< 004/2020.

São Gonçalo dos Campos-BA, 13 de julho de 2020
JOSÉ CARLOS DA SILVA ARAÚJO

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO N< 96/2020

Contrato CPL n®. 096/2020. Processo Administrativo n». 022/2020. Tomada de Preço n«
001/2020. Contratante: Prefeitura Municipal de São Gonçalo dos Campos - Bahia.
Contratada: AMA EMPREITEIRA LTDA -ME inscrita no CNPJ sob n». : 96.789.S73/0001-15
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS
DOMICILIARES 00 MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO - BA Valor Global RS401.301,49
(quatrocentos e hum mil trezentos e hum reias e quarenta e nove centavos ) Data de
Assinatura: 18 de fevereiro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA

RESULTADO DE JULGAMENTO

TOMADA DE PREÇOS N« 8/2020

LICITAÇÃO TP 08/2020
A CPL da PMSD torna publico o Resultado da Tomada de Preços 08/2020

Objeto: Pavimentação asfáltíca com (PMF) Pré-Misturado a Frio em ruas na sede do
município. Sagrou vencedora: Construtora Queiroz Barbosa LTDA CNPJ 18173919/0001-42
Valor Global RS 441.671,48.

RONEY ROBSON DOS SANTOS FLORES

Presidente de CPL

RESULTADO DE JULGAMENTO

TOMADA DE PREÇOS N« 7/2020

LICITAÇÃO TP 08/2020.
A CPL da PMSD torna publico o Resultado da Tomada de Preços 07/2020

Objeto: Obras de Pavimentação em Paralelcpípedo em ruas na sede do município. Sagrou
vencedora: Construtora Queiroz Barbosa LTDA CNPJ 18173919/0001-42 Valor Global RS
590.278,63.

RONEY ROBSON DOS SANTOS FLORES

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCANO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N® 16/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCANO, CNPJ n® 13.810.312/0001-02, torna
público que irá realizar a Licitação na modalidade de Pregão Eletrônico N® 016/2020,
menor preço por lote, vinculado ao processo administrativo n® 123/2020, visando
CONTRATADO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE VEÍCULO DE
PASSEIO, 05 LUGARES, 04 PORTAS, O KM, ANO MODELO MÍNIMO 2020/2020, DESTINADOS
A ATENÇÃO BÁSICA DO MINICÍPIO DE TUCANO - BA, COM RECURSOS DE EMENDA
PARLAMENTAR DA PROPOSTA: 13320.152000/1200-01, que será realizado no dia
29/07/2020 as 10:00 horas (Horário do Estado da Bahia) no portal www.bll.org.br,
conforme especificado no Edital. Informamos que o Edital encontra-se disponível nos sites
www.bll.org.br e https://doem.org.br/ba/tuc3no, informações através do e-mail:
pmdetucano@gmail.com.

Tucano - BA, 15 de Julho de 2020.
BRUNO LUiS LIMA DE BRITO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N® 2/2020

LICITAÇÃO N® 822210

OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE, NO MUNICÍPIO DE
VALENÇA/BA, VISANDO ATENDER AO CONTRATO DE REPASSE N® 874275/2018/ME/CAIXA,
conforme especificações constantes no edital de licitação.

A licitação acontecerá no dia 28 de julho de 2020 (terça-feira), às lOh. No

portal de licitações do Banco do Brasil (www.licitacoes-e.com.br). Julgamento: Menor Preço
Global. O Edital encontra-se disponível no Diário Oficial do Município

(wwvz.valenca.ba.io.org.br). Informações: Tel.: (7S) 3641-8610 ou e-mail:
licitacao@valenca.ba.gov.br. Valença-BA, 15 de junho de 2020.

OIEGO ANSELMO PASSOS SANTOS MENDES
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:  l_,PREÂMBULO■^;■^ :av, ^ ^

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 543/2020
PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2020
BASE LEGAL: REGIDO PELO DECRETO 10.02^2019, DECRETO N° 7.746/2012,

LEI N." 10.520/02 E SUBSIDIARIAMENTE PELA LEI N.° 8.666 DE 21/06/93 E SUAS
ALTERAÇÕES, LEI COMPLEMENTAR 123/06, LEI COMPLEMENTAR 147/14 E A LEI
COMPLEMENTAR 155/2016, DECRETO FEDERAL N° 7.89^2013 E DECRETO
MUNICIPAL 023/2017 LEI FEDERAL N° 13.979/2020 - ENFRENTAMENTO DO COVID -
19 E MEDIDA PROVISÓRIA N° 926/2020 - ALTERAÇÃO DA LEI N" 13.979/2020

■  MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

SECRETARIA(S) SOLICITANTE(S): SECRETARIÃ DE MUNICIPAL DE SAÚDE
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08:00 horas do dia 17/07/2020 às 08:00 do

dia 24/07/2020.
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 09:00 às 09:30 horas do dia

24/07/2020.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:30 horas do dia 24/07/2020.

■  REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).
■  LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil - BLL www.blI.org.br
■

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO/BA, no uso de suas atribuições legais,
torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na
modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço por item, para aquisição do
objeto especificado no Anexo 1 deste Edital, que será conduzido por Pregoeira, designada
Portaria n° 068/2020 e equipe de apoio.
O presente certame será regido nos termos da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, do
Decreto n° 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto n° 7.746, de 05 de junlio de 2012,
do Decreto n" 7892, de 23 de janeiro e 2013, da Instrução Normativa SLTl/MP n" 01, de 19
de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP n" 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007,
do Decreto n'' 8.538, de 06 de outubro de 2015, Decreto Federal n° 7.89^2013 E DECRETO
MUNICIPAL 023/2017 aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993, e as exigências estabelecidas neste Edital, além das demais normas pertinentes,
observadas as condições estabelecidas neste Ato Convocatório e seus Anexos.

2. OBJETO V,

2.1. A presente licitação tem por objeto a Contratação de empresa especializada para
aquisição de materiais e insumos necessários para ações de prevenção e enfrentamento de
emergência decorrente da Pandemia da Covid-19 nos serviços de assistência à saúde do
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Município, conforme Termo de Referência anexo I, o qual faz parte integrante deste Edital,
independentemente de sua transcrição.
2.2. A licitação será dividida em lotes, conforme tabela constante do Termo de Referência,

facultando-se ao licitante a participação em quantos lotes forem de seu interesse.
2.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, observadas as
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
2.3. As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e
anexos, que dele fazem parte integrante
2.4. A contratação com o licitante vencedor obedecerá às condições constantes da Minuta
do Termo de Contrato - Anexo III deste Edital.

^  3. CONDIÇÕES de: PARTICIPÁÇ^;-,, j :j:. - S •--.A

3.1 Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades,
regularmente estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta
licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital
e seus Anexos.

3.2 Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a
documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações e
Leilões.

3.3 E vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas.
3.4 O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas
à Bolsa de Licitações do Brasil, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital
para o recebimento das propostas.
3.5. Não poderão participar desta licitação:
3.5.1. Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata,
concurso de credores, dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea por

^  órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal
ou Disti-ito Federal ou que esteja cumprindo período de suspensão no âmbito da
administração municipal.
3.5.2. Declaradas suspensas para contratar junto a qualquer órgão da Administração;
3.5.3. Estejam sob falência, dissolução ou liquidação;
3.5.4. Em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;
3.5.5. Empresas que possuam participação direta ou indireta de sócios, diretores ou
responsáveis técnicos que tenham vínculo empregatício com esta Prefeitura ou que tenham
participação na elaboração do Projeto Básico do objeto licitado, na forma do Art. 9® da Lei
Federal n® 8.666/93.
3.5.6. Conjunta de empresas controladoras, controladas, coligadas ou subsidiárias integrais
entre si, ou que, independentemente, credenciem um mesmo representante;
3.5.7. Pessoas físicas;

3.5.8. Empresas estrangeiras que não funcionem no País.

4. DÓ CREDEN^^^^ ^ "IA

3
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4.1 O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes
documentos:

a) Instrumento particular de mandato outorgando à operador devidamente credenciado
junto à Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão, conforme modelo
fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil (ANEXOVl)
b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de
habilitação previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do
Brasil (ANEXO VI) e
c) Especificações do produto objeto da licitação em conformidade com edital, constando
preço, marca e modelo e em caso de itens específicos mediante solicitação do pregoeiro no
ícone ARQ, inserção de catálogos do fabricante. "A empresa participante do certame não
deve ser identificada". Decreto 5.450/05 art. 24 parágrafo 5°.
O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante vencedor do
certame, que pagará a Bolsa de Licitações do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o
equivalente ao percentual estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a
título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, em conformidade
com o regulamento operacional da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, anexo 04
4.2 A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração
constante no Anexo 09 para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da
proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, verificar nos dados cadastrais se
assinalou o regime ME/EPP no sistema conforme o seu regime de tributação para fazer
valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC123/2006.

5.:REGULAMENTÒ OPERACIONAL DO

5.1 O certame será conduzido pela Pregoeira, com o auxílio da equipe de apoio, que terá,
em especial, as seguintes atribuições:
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c) abrir as propostas de preços;
d) analisar a aceitabilidade das propostas;
e) desclassificar propostas indicando os motivos;
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor
preço;

g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h) declarar o vencedor;
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
j) elaborar a ata da sessão;
k) encaminliar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;
1) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de
penalidades previstas na legislação.

CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E
LEILÕES:

4
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5.2 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do
instrumento de mandato previsto no item 5.6 "a", com firma reconhecida, operador
devidamente credenciado em qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações do Brasil,
atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e
operações no site: www.bll.org.br.
5.3 A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação
direta ou através de empresas associadas à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, a qual
deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema,
pleno conliecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no
Edital.

5.4 O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de
^  preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia

definição de senha privativa.
5.5 A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em
qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por
iniciativa da BLL - Bolsa De Licitações do Brasil.

5.6 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL -
Bolsa de Licitações do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.
5.7 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema
eleti"ônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.
PARTICIPAÇÃO:
5.8 A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha
pessoal e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de
mercadorias) e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por
meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecido.
5.9 Caberá ao fornecedor acompanliar 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 da desconexão do seu
representante;

5.10 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.
5.11 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível
com o objeto desta Hcitação.
5.12 Não haverá a participação exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte,
nos termos do art. 48 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
5.13. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007,

5
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para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor
individual - MEl, nos limites previstos da Lei Complementar n° 123, de 2006.

5.14. Não poderão participar desta licitação os interessados:
5.14.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na

forma da legislação vigente;
5.14.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
5.14.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
5.14.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de 1993;
5.14.5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo

de dissolução ou liquidação;

5.14.6. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa
condição (Acórdão n" 746/2014-TCU-Plenário).

5.15 Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida
ou através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou
através da Bolsa de Licitações do Brasil ou pelo e-mail contato@bll.org.br.

6. DA APRESENTAÇÃO DA E DOS ÍÍDOGUMEI^^ 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-se-á automaticamente a etapa de
envio dessa documentação.
6.1.1. As empresas que desejarem participar do Pregão deverão enviar a proposta com a
descrição do objeto ofertado e preço, eletronicamente, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, até o dia e horário e no endereço eletrônico
indicados no preâmbulo deste Edital, ou no primeiro dia útil subsequente, na hipótese de
não haver expediente nessa data, devendo todos os campos do formulário disponibilizado
ser preenchidos, observando as orientações contidas no mencionado endereço.
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
tiabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da LC n° 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

6
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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 PREENÇHIMENTP _ - „ . . . 1 1 -

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. 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;
7.1.3. Marca

7.1.4. Fabricante;

7.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente no fornecimento do bem;

7.3.1. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, caso o previsto inicialmente em sua proposta não
seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados nos incisos do §1® do artigo 57 da Lei n® 8.666, de 1993.
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.
7.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de sua apresentação.
7.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência
de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.
7.7. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o
devido processo legal, gerar as seguintes conseqüências: assinatura de prazo para a adoção
das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por
sobrepreço na execução do contrato.
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7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E
FORMULAÇÃO DE LANCES h

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eIeti'ônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. A partir do horário previsto no Sistema e informado neste Edital, terá início a
sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas.
7.2.1. 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.

7.2.2. A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema,
acompanliado em tempo real por todos os participantes.
7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.
7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro
e oslicitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes classificados deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu
recebimento e do valor consignado no registro.
7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor do item.
7.5.2. Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero.

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de
desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que
incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que
cobrir a melhor oferta deverá ser de 10 (dez) por cento.

7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante poderá variar conforme o
pregão e objeto licitado, quando o pregoeiro definir uma margem de lance para esse lote.

8
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7.10. .

7.11. 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.
7.12. 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.
7.13. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de
dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
7.14. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão

pública encerrar-se-á automaticamente.
7.15. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema,
poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio
da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
7.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado em primeiro lugar.
7.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.18. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa
"aberto e fechado", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com
lance final e fechado.

7.19. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após
esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que
transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o
qual será automaticamente encerrada a recepção de lances
7.20. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que
o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento
superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será
sigiloso até o encerramento deste prazo.
7.20.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os
autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

7.21. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os
lances segundo a ordem crescente de valores.
7.21.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens

anteriores, haverá o reinicio da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo
de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
7.21.2. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o
reinicio da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado
atender às exigências de habilitação
7.22. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
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Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção
dos lances.

7.23. 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.
7.24. O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, conforme definido
neste Edital e seus anexos

7.25. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
7.26. 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.

^  7.27. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será
aquele previsto no art. 3°, § 2°, da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência,
sucessivamente, aos serviços:

7.27.1. prestados por empresas brasileiras;
7.27.2. prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País;
7.27.3. prestados 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.
7.28. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico
dentre as propostas ou os lances empatados.
7.29. 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.
7.29.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada

^  pelos demais licitantes.
7.29.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (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.
7.29.3.. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
7.30. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento
da proposta.
8. DA AÇEITABILIDDAÈ DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1. 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. 7° e no § 9'' do art. 26 do Decreto n.'' 10.024/2019.
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8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior
ao preço máximo fixado (Acórdão n® 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço
manifestamente inexequível.
8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários
de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação
não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações
de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da
remuneração.

8.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios

^  que fundamentam a suspeita;
8.4. 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;
8.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de duas horas,
sob pena de não aceitação da proposta.
8.6. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo
Pregoeiro.
8.6.1. 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 propostar
8.6.2. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a
padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos
subitens acima, o Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente
amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 03 (três)
dias úteis contados da solicitação.

8.6.2.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de
realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a
todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

8.6.2.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no
sistema.

8.6.2.3. Serão avaliados os seguintes aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade:
8.6.2.3.1. Itens (....): ;
8.6.2.3.2. Itens (....): ;

8.6.2.4. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem
justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações
previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

11
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8.6.2.5. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em)
aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo
classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a
verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.
8.6.2.6. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como
protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela
análise, não gerando direito a ressarcimento.
8.6.2.7. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues
deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 03 (três) dias, após o qual poderão ser
descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.
8.6.2.8. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as

^  condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos
em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for
8.7. O licitante que não apresentar o documento comprobatório, ou cujo produto
não atender aos regulamentos técnicos pertinentes e normas técnicas brasileiras aplicáveis,
não poderá usufruir da aplicação da margem de preferência, sem prejuízo das penalidades
cabíveis.

8.7.1. Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante, as propostas
serão reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem de preferência.
8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação,
8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova
data e horário para a sua continuidade.
8.10. 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.
8.10.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
8.10.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.
8.11. 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
subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida, se for o caso.

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

9. DA HABILITAÇÃO v _ V

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta
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aos seguintes cadastros:
a) Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União
(https;//certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/l

b) A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jiurídica
da qual seja sócio majoritário.
9.2. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

^  9.4.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

9.4.2. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
9.5. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta
de condição de participação.
9.6. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência
do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, seguindo-
se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
9.7. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada
por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relação à habilitação jurídica, à
regularidade fiscal, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o
disposto na Instrução Normativa SEGES/MP n° 03, de 2018.;
9.7.1. interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP
n" 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no
cadastramento no SICAF até o terceiro dia útü anterior à data prevista para recebimento das
propostas.

9.7.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para
que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto
com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.
9.7.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a
consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr
êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3°, do Decreto 10.024, de
2019.

9.8. 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 2 (duas) horas, sob
pena de inabilitação.
9.9. 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.
9.10. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.
9.11. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se
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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.

9.11.1. 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.
9.12. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste
Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação.

9.13. HABILITAÇÃO JURÍDICA . J :

^  9.13.1. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELl: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatório de seus administradores;
9.13.2. 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;
9.13.3. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanliada de prova da indicação dos seus
administradores;

9.13.4. decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em
funcionamento no País;

9.13.5. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva, nacional ou salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem
lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízos à Administração ou não impedirem a exata
compreensão de seu conteúdo.
9.13.6. Documentos (CPF E RG) dos sócios e /ou proprietário.

9.14. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: _ „ .

9.14.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
9.14.2. 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 n° 1.751, de 02/10/2014, do
Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.14.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
9.14.4. 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 n°
5.452, de 1° de maio de 1943;

9.14.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual;
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9.14.6. prova de regularidade com a Fazenda Mimicipal do domicílio ou sede do licitante,
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
9.14.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos mimicipais relacionados ao objeto
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da
Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.15. QUALIFICAÇÃO ECÒNÕMÍÇQ^^ L ^ , ;

9.15.1. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante;
9.15.2. Os licitantes deverão apresentar, com base nas informações disponibilizadas no
balanço patrimonial, os índices que medem a situação financeira da empresa (Liquidez

^  Geral, Liquidez Corrente e Grau de Endividamento), apurados por meios das seguintes
fórmulas:

a) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)
ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

b) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)
ILC = Ativo Circulante

Passivo Circulante

c) GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL (GEG)
GEG = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo.

Ativo Total

OBSi: Os valores mínimos para tais indicadores deverão ser:
y  Compras e Serviços:
•  ILG maior ou igual a 0,8;
•  ILC maior ou igual a 0,8;
•  GEG menor ou igual a 0,5.
OBS2: É obrigatória a apresentação de todos os índices solicitados no item 7.5.4 (ÍNDICE
DE LIQUIDEZ GERAL (ILG), ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC) E GRAU DE
ENDIVIDAMENTO GERAL (GEG), obterão classificação econômico-financeira relativa ao
Balanço Patilmonial, as empresas que apresentarem pelo menos dois dos três indicadores
iguais ou superiores aos limites estabelecidos

9.16v: A QUALIFIC^^AQ será- cornproy^^i^BMqâ^^
seguinte documentos (/^tí^ 3

9.16.1. Apresentação de, no mínimo, 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, a fim de comprovar que a licitante
forneceu de forma satisfatória itens compatíveis com o objeto desta licitação anexados Nota
Fiscal e/ou Contrato comprovando.
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9.16.2. 0(s) Atestado(s) e/ou Certídão(ões) apresentada(s) poderá(ão) ser diligenciado(s)
de acordo com o parágrafo 3° do art. 43, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
9.17. OUTROS DOCUMENTOS RELATIVOS A HÁBItITÀÇÃO:

9.17.1. Declaração firmada por seu representante legal do cumprimento do disposto no
inciso XXXIII do artigo 7°, da Constituição Federal, (Anexo VII);
9.17.2. Declaração que não possui vínculo com servidor público, (Anexo VIII);
9.17.3. Alvará Sanitário;

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.

9.18. 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.

9.19. 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 n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
9.20. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante
será declarado vencedor.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PRÒPÒjSTA,VENCEDORA ^ ,

10.1. 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:
10.1.1. 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.
10.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para
fins de pagamento.
10.2. 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.
10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5® da Lei n° 8.666/93).
10.3.1. 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.
10.4. 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.
10.5. 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.
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10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11. DOS RECURSOS

11.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal e
trabalhista de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o prazo
de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer,
de forma motivada, isto é, indicando contra quais decisões pretende recorrer e por quais
motivos, em campo próprio do sistema.
11.2. 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.

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

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.
11.2.3. 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.
11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de

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

^  12. DA REABERTURA PA SESSÃO PÚBLICA

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
12.1.1. 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.
12.1.2. 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, §1° da LC n° 123/2006,
serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de
lances.

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

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat") ou e-mail de acordo
com a fase do procedimento licitatório.
12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF,
sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
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13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1. 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.
13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

^  14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
15.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de até 03 (três.) dias,
contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo
prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital.
15.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para
assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio
eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 02 (dois.) dias, a contar da data
de seu recebimento.

15.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços
poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s)
licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.
15.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o
registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante
vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e
demais condições.

15.4.1. Será mcluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem
cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na seqüência da
classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando
o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3" da Lei n° 8.666, de 1993;

16. DO TERMO DE ÇONTjRATO

16.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.
16.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente,
conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
16.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
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assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura,
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para
que seja assinado e devolvido no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu
recebimento.

16.2.2. O prazo previsto no subi tem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
16.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa
adjudicada, implica no reconliecimento de que:
16.3.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali
estabelecida as disposições da Lei n° 8.666, de 1993;
16.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus

^  anexos;

16.3.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos
77 e 78 da Lei n" 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79
e 80 da mesma Lei.

16.4. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses prorrogável conforme
previsão no instrumento contratual ou no termo de referência.
16.5. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para
identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão
ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa n° 3, de 26
de abril de 2018, e nos termos do art. 6°, III, da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta
prévia ao CADIN.
16.5.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o
fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem
ônus, antes da contratação.

16.5.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar
a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação
das penalidades previstas no edital e anexos.
16.6. Na assinatura do conti^ato ou da ata de registro de preços, 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.
16.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, 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 REAJUSTE . : V; ̂ v

17.1. Os preços poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens, cabendo ao
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órgão promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas
na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei Federal n.° 8.666/93.
1672 Mesmo quando comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso
II do Art. 65 da Lei Federal n.° 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá
optar por cancelar o contrato e iniciar outro procedimento licitatório;
17.3. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, nas mesmas condições do
registi'o, e definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, os fornecedores
registi^ados serão convocados pelo Município, para alteração, por aditamento, dos preços.

18. DA ENTREGADA ..... 1 . : í

^  18.1. O material deverá ser entregue no prazo e condições estabelecidos neste edital-e seu
anexo, contado a partir da data de recebimento da solicitação, em dia de expediente do
órgão solicitante, em seu horário de funcionamento.
18.2. Será recebido o material:

I - provisoriamente, mediante termo circunstanciado para efeito de posterior verificação da
conformidade do material com a especificação;
II - definitivamente, mediante termo circunstanciado, após verificar que o material entregue
possui todas as características consignadas neste edital, no que tange a quantidade
solicitada e qualidade do produto especificada no Edital.
18.3. Após o recebimento definitivo do objeto, será atestada a Nota Fiscal para efeito de
pagamento.

18.4. Se a licitante vencedora deixar de entregar o material dentro do prazo estabelecido
sem justificativa por escrito, aceita pela Administração, sujeitar-se-á às penalidades
impostas pela legislação vigente e neste Edital.
18.4.1. Quando houver necessidade de prorrogação do prazo de entrega do material, a
solicitação deverá ser protocolizada, para análise, jxmto ao fiscal responsável.

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

19.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas, no Termo de
Referência, itens 5, 5.1 e 5.2, anexo a este edital

20. DO PAGAMENTO . . , . .. _ 1 J

20.1. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo
relacionados:

I - 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 n° 1.751, de 02/10/2014, do
Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

II - prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
20 ^
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III - 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 n° 5.452, de
1" de maio de 1943;

IV - prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante,
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
V- prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante,
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
20.2. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, contados a partiir da data de
apresentação da Nota Fiscal, desde que o documento de cobrança esteja em condições de
liquidação de pagamento.
Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento:
I - Se o valor da multa for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente.
20.3. A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, §
8°, da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e será executada após regular processo
administrativo, oferecido a contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos do § 3® do art. 86, da
Lei 8.666/93.
20.4. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:
I - Unidade Orçamentária:

II - Projeto/Atividade:
III - Elemento da Despesa:
IV - Fonte de Recursos:

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.,:: : : ^ J

21.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que:
21.1.1 não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;
21.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
21.1.3. apresentar documentação falsa;
21.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
21.1.5. ensejar o retardamento da execução do objeto;
21.1.6. não mantiver a proposta;
21.1.7. cometer fraude fiscal;

21.1.8. comportar-se de modo inidôneo;
21.2. O licitante/adjudica tário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos
subi tens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes sanções:
21.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem
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prejuízos significativos ao objeto da contratação;
21.2.2. Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s)
pela conduta do licitante;
21.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo
de até dois anos;

21.2.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF,
pelo prazo de até cinco anos;
21.2.4.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é
aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem
21.1 deste Edital.

^  21.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
21.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
21.4. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de
infração administrativa tipificada pela Lei n" 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato
lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo
necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade
competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual
instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização -
PAR.

21.5. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas
como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
21.6. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à
Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com
ou sem a participação de agente público.
21.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela
conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
21.8. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário,
observando-se o procedimento previsto na Lei n" 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei
n° 9.784, de 1999.

21.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
21.10. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

22. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ̂
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22.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
22.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
licitacao@saodesiderio.ba.gov.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Pça
Emerson Barbosa, n° 01, Centro, São Desidério/BA, Setor de Licitações e Contratos
22.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 2 (dois) dias úteis contados da data de
recebimento da impugnação.
22.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do
certame.

22.5. 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.

22.6. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos
responsáveis pela elaboração do Edital e dos anexos.
22.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.

22.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
22.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e
vincularão os participantes e a Administração.

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

22.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
22.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato supei*veniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não
haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
22.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão o horário de Brasília - DF.

22.4. 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.
22.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
22.6. 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.
22.7. 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.
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22.8. 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.
22.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento
do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da
isonomia e do interesse público.
22.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais
peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
22.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico WWW.BLL.ORG.BR,
nos dias úteis, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo
permanecerão com vista franqueada aos interessados.

(0^ 22.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
1. ANEXO 1 - Termo de Referência e Estudos Preliminares;

2. ANEXO II - Minuta de Termo de Contrato;

3. ANEXO III - Declaração de que não emprega menor de idade
4. ANEXO IV - Declaração de que não possui vínculo com servidor público
5. ANEXO V - Modelo de proposta;
6. ANEXO VI - Termo de Adesão - BLL

7. ANEXO VII - Custo pela utilização do sistema;
8. ANEXO VIII - Declaração Inidoneidade

9. ANEXO IX - Declaração Responsabilidade
10. ANEXO X - Ata de Registro de Preço

23. DO FORO _ / : ilu .
23.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São Desidério, estado da Bahia, para dirimir
quaisquer dúvidas oriundas do presente, renunciando-se a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
São Desidério/BA, 15 de julho de 2020.

Márcia Bastos Carneiro da Silva

Pregoeira Oficial

24
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TERMO DE REFERÊNCIA

L  FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1. Lei n°. 8.666/93, atualizada;

1 .2. Lei n° 10.520 de 17/07/2002, que instituiu modalidade de licitação denominada pregão, para
aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências;

1.3. Lei complementar 123/2006 e 147/2014 e suas alterações, que institui o Estatuto Nacional de
Microempresa e Empresa de Pequeno porte.

1.4. Decreto Federal n° 10.024/2019- Pregão Eletrônico

1.5. Lei Federal n° 13.979/2020- Enfrentamento do COVID- 19

1.6. Medida Provisória n° 926/2020 - Alteração da Lei n° 13.979/2020

25
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1.7. Agrupamento por Item

1.7.1. A administração agrupou os itens deste Termo de Referência por lotes levando em
consideração o Art. 8°, §2® do decreto n° 7892/2013:

"^/7. 8": O órgão gerenciador poderá dividir a quantidade total do item
em lotes, quando técnica e economicamente viável, para possibilitar maior
competitividade, observada a quantidade mínima, o prazo e o local de
entrega ou de prestação de serviço

§2°. ...deverá ser evitada a contratação, em um mesmo órgão ou entidade,
de mais de uma empresa para a execução de um mesmo serviço, em uma
mesma localidade, para assegurar a responsabilidade contratual e o
princípio da padronização."

1.8. A administração visa com isso, uma maior padronização nos serviços e também diminuir o
valor do custo total por lote, haja visto, que a concorrente poderá diminuir seu preço em virtude da
quantidade total dos serviços ofertados no lote, e ainda facilitando o controle contratual com a
empresa ganhadora do lote. Diante do exposto, faz-se necessário agrupar os itens por lote,
viabilizando a excelência da administração.

2. DO OBJETO

O objeto da presente licitação consiste na aquisição de materiais e insumos necessários para

ações de prevenção e enfrentamento de emergência decorrente da Pandemia da Covid-19 nos

serviços de assistência à saúde do Município.

3. DA JUSTIFICATIVA

Considerando a atual crise Pandêmica do novo coronavírus (Covid-19), tendo em vista que o
vírus tem alta transmissibilidade e provoca uma Síndrome Respiratória Aguda que podem variar de
casos leves, graves, podendo até mesmo ser letal, é evidente a necessidade de adquirir materiais e
insumos que auxiliam nas medidas de prevenção e controle na assistência aos casos suspeitos ou
confirmados de infecção pelo coronavírus.

A aquisição destes materiais para atender as demandas de enfrentamento, combate e
prevenção da Covid-19, através da Rede de Assistência a Saúde- RAS do município de São Desidério
composta pela Atenção Básica que é a porta de entrada dos casos leves. Hospital e Maternidade
Nossa Senhora Aparecida como referência os casos moderados e graves, CAPS, Vigilância em
Saúde, Serviço de Atendimento Móvel- SAMU, Centro de Especialidades Odontológicas- CEO e
Central de Abastecimento Farmacêutico- CAF.

26
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Os prazos foram reduzidos, a justificativa é para que haja celeridade no processo licitatório e
consequentemente rapidez na contratação. A medida exige adaptação não somente das empresas
licitantes mas também da Administração Pública que deverá estar atenta.

O COMPRASNET publicou orientação aos servidores que realizam licitações que estejam
atentos aos novos prazos, já que por vezes são controlados pelo gestor que está operando a
plataforma.

Portando assim como a Administração Pública é importante que o licitante esteja atento e se
adapte aos respectivos prazos.

O prazo previsto na Medida Provisória 926/2020 reduz pela metade, conforme transcrito
abaixo:

"Art. 4"-G Nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou
presencial, cujo objeto seja a aquisição de bens, serviços e insumos
necessários ao enfrentamento da emergência de que trata esta Lei, os
prazos dos procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade.

§ 1" Quando o prazo original de que trata o caput for número ímpar, este
será arredondado para o número inteiro antecedente.

§ 2" Os recursos dos procedimentos licitatórios somente terão efeito
devolutivo.

§ 3" Fica dispensada a realização de audiência pública a que se refere
o art. 39 da Lei n°8.666. de 21 de iunho de 1993. para as licitações de que
trata o caput. " (NR)

Diante do exposto o Pregão será eletrônico e será realizado em quatro dias úteis.

4. DAS ESPECIFICAÇÕES

ITE

M
DESCRIÇÃO UNID

QUANTID

ADE

V.

UNITÁRIO
V. TOTAL

1

Avental hospitalar descartável, manga longa,
atóxico, confeccionado em TNT, 100%

polipropileno, gramatura cerca de 30G/CM2,
manga longa, punho elástico

UNID 4560 R$ 1,53 R$ 6.976,80
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Máscara de proteção contra poeiras, fumos e
névoas óxicas, características adicionais:

Semifacial N 95

6/000

UND

-60

1000 R$ 1,04 R$ 1.043,33

3

Máscara cirúrgicas descartável com 4 tiras
elásticas simples com clip nasal alumínio
embutido, características adicionais: 3 camadas,
filtro bacteriológico 95% (1 micron), formato
adulto, para uso hospitalar, caixa com 50
unidades.

CX 500 R$ 226,67
R$

1 13.333,33

4

Touca descartável de uso hospitalar, material:
não tecido 100% polipropileno. Modelo: com
elástico em toda volta, cor: sem cor, Gramatura:

cerca 30 g/m2. Tamanho: único, tipo de uso:
descartável, característica adicional 01:
hipoalérgica, atóxica, inodora, unissex. Pacote
com 100 unidades.

PCT 150 R$ 1,81 R$ 271,00

5

Óculos para proteção individual, material
armação: policarbonato. Tipo: lente:
antiembaçante, modelos lentes, apoio nasal com
proteção lateral, olhos contra projeção de
partículas biológicas, incolor. Regula
comprimento

UND 200 R$ 2,23 R$ 446,67

6

Luvas para Procedimento não cirúrgico, material:
Látex, natural íntegro e uniforme, TAM M,

características adicionais: lubrificada com pó

bioabsorvível, dsecartável, modelo: formato

anatômico, finalidade: resistente à tração. Caixa

com 50 Pares

CX 295 R$ 11,15 R$ 3.289,25

7

Luvas para Procedimento não cirúrgico, material:

Látex, natural íntegro e uniforme, TAM P,

características adicionais: iubrificada com pó

bioabsorvível, dsecartável, modelo: formato

anatômico, finalidade: resistente à tração. Caixa

com 50 Pares

CX 440 R$ 15,65 R$ 6.886,00
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Macacão impermeável com touca para uso
hospitalar, componentes fibras de polietileno
(não tecido), tipo uso: fitossanitário, cor branca,
tamanho: P. características adicionais: capuz

6/000

UND

-60

30 R$ 32,61 R$ 978,40

9

Macacão impermeável com touca para uso
hospitalar, componentes fibras de polietileno
(não tecido), tipo uso: fitossanitário, cor branca,
tamanho: M. características adicionais: capuz

UND 20 R$ 32,61 R$ 652,27

10

Macacão impermeável com touca para uso
hospitalar, componentes fibras de polietileno
(não tecido), tipo uso: fitossanitário, cor branca,
tamanho: G. características adicionais: capuz

UND 50 R$ 23,98 R$ 1.199,00

11

Macacão, material: TNT, Componentes: Capuz/
ziper frontal, tipo: uso hospitalar, cor: branco,
Tamanho: XG. Características adicionais:

Unissex , tipo padrão com zíper. Manga Grande

UND 20 R$ 44,93 R$ 898,67

12

Máscara protetora facial incolor- ajuste simples
e visor de material plástico incolor - em
policarbonato ou equivalente, que permita
limpeza com álcool, aproximadamente 22x23
cm do visor de segurança 0,5 mm de espessura,
transparente suporte no queixo e testa do
usuário, alça para colocação.

UND 20 R$ 9,89 R$ 197,80

13

Álcool etílico limpeza de ambientes, tipo etílico
hidratado, caracteristica adicionais: gel
concentração 70%. Galãocom 5 litros.

Galão 100 R$ 23,35 R$ 2.334,67

14
Álcool Etílico, Tipo Hidratado, Teor alcoolico
70% Liquido Galão com 05 Litros

Galão 100 R$ 24,75 R$ 2.475,00
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