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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,4^ 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 r;égularizar
a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (Gmçp) dias úteis, sob pena de aplicação
das penalidades previstas no edital e anexos.
16.6. Na assinatura do contrato ou da ata de registrò de preços, será exigida a comprovação
das condições de habilitação consignadas no edital, qqe 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^üdas sanções das demais cominações legais
cabíveis a esse licitante, pojdêrá convocanv 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, y ;

17. DO REAjyST^E " _

17.1. Os pfeçòs poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercadoiou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens, cabendo ao
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
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.

18. DA ENTREGA DO MATERIAL L .

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.

20 ^
Praça Emerson Barbosa, n** 01, Centro. CEP: 47.820-000.

Telefax: (77)3623-2145



Prefeitura de sao Desidério

CPL " 52
^ Vi^-íx

Assinatura da Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA
CNPJN® 13.655.436/0001-60

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, sujéitar-se-á às. penalidades
impostas pela legislação vigente e neste Edital. ,
18.4.1. Quando houver necessidade de prorrogação do prazo dei; entrega do material, a
solicitação deverá ser protocolizada, para análise, junto §0 fiscal responsável. J/

19. DASOBRIGAÇÕESi pÀ-épiiil^tANraM DÁ^^^^

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

mppPACi^MEJ^^ ^ /

20.1. Para efeito de pagamento,s a CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo
relacionados: Tj
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);
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 VIl-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:
1 - 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
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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: . C" /
II - Projeto/Atividade:
III - Elemento da Despesa:
IV - Fonte de Recursos:

21. DAS SANÇÕES ADMINISTSIAT^^^ ^ .

21.1. Comete infração administrativa, nos^fèrmos da Lei n° 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que: #
21.1.1 não assinar o termo de contrato ou acéiiá^retirar-o instrumento equivalente, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;
21.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quándo cabível;
21.1.3. apresentar documentação f^sa; . .
21.1.4. deixar de entregar os dqcurnentos 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 inidôheo;
21.2. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos
subitens anteriores ficará sujeito, sein prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes sanções:
21.2.1. Advertência por faltas leyesrassim entendidas como aquelas que não acarretarem
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 dè 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
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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 rqgular dos -processos
administrativos específicos para apuração da ocorrência de dános.^ e..- . prejuízos à
Administração Pública Federal resultantes de ato Jesivo ̂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 CMl.;y
21.8. A aplicação de qualquer das^lpepalidadês ̂ previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório: e a ampla defesa ao licitante/ adjudicatário,
observando-se o procedimento previsto na LèLn° 8.666/ de 1993, e subsidiariamente na Lei
n^ 9.784, de 1999. ' .
21.9. A autoridade competente, hae aplicação -das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do inffator/:0 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 DQ.PEDIDO DE ESCLAREÇIMENXQ ̂ „

22.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública,
qualquer pessoa pòderá 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, rf 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.
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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 - j : ^

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

22.4. No julgamento das propostas e jda habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas, dos; doQurhentos e sua validade jurídica,
mediante despacho fundameritado, registrado; em ata e, acessível a todos, atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
22.5. A homologação do resultado destalicitação |não implicará direito à contratação.
22.6. As normas disciplinador^ da licitação ,;serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os intefessadQ||c'dèsde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonoirda, a fihalidade 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 coriduç|p|pú do resultado do processo licitatório.
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.
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;
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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

23.DOFORO:;-__ ^

23.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São Desidério, estadp da Bahia, para dirimir
quaisquer dúvidas oriundas do presente, renunciando-se a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
São Desidério/BA, XX de XXXX de 2020. : ^ :

Márcia Bastos Carneiro da Silya

Pregoeirà Oficial
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,  anexo I „ ̂ .

TERMO DE REFERÊNCIA

1. 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. Agrupamento por Lote v

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

"Ari. O órgão gerenciador poderá dividir a quantidade total do item
em lotes, quandçrtéóUicg e ecõnomicameritê viável, para possibilitar maior
competitividade, oBsèr^qda a quantidade mínima, o prazo e o local de
entrega pipde prestação de serviçd''. '

§2*^. ..ÍÚ^êrá ser eyitada q Contratação, em um mesmo órgão ou entidade,
de mais dt-úma empresa para a execução de um mesmo serviço, em uma
mesma localidade, pára assegurar a responsabilidade contratual e o
princípio da padronização. "

1.5. A administração visá com isso, uma maior padronização nos serviços e também diminuir o

valor do custò total por lote, haja visto, que a concorrente poderá diminuir seu preço em virtude

da quantidade fo.tal dós 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 Contratação de empresa especializada para
aquisição de medicamentos para tratamento da COVID-19, conforme protocolo municipal
e do Ministério da Saúde, a fim de prestar uma melhor assistência aos casos confirmados
no município.
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3. DA JUSTIFICATIVA

3.1. 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, moderados e graves, podendo até mesmo ser letal, é evidente a
necessidade de adquirir medicamentos para tratamento de casos confirmados da Covid-19 de
acordo com os protocolos do Ministério da Saúde. , -

3.2. Os medicamentos solicitados mediante processo licitatório com destino ao Centro de
Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 que é uma unidade dç saúde de referência para
atendimento de casos suspeitos/confirmados e para as Unidades de- Saúde da Família que é a
porta de entrada dos casos leves da Covid-19 e a responsável pelo monitoramento ide casos
suspeitos/confirmados do município de São Desidério. j ~

4. DAS ESPECIFICAÇÕES

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD
V.

UNITÁRIO
VALOR

TOTAL

1 AZITROMICnfÀ, DOSÀ(feM:500MG Comprimido 3.000 R$ 4,44
R$

13.330,00

2

AZITROMICINA\, DOSAGEM:40
MG/ML,APRESENTAÇÃO:SUSPENSÃO
ORAL^ Frasco 22,50 ML

Frasco 400 R$ 16,10
R$

6.438,00

3 DEXAMETASONA, D0SAGEM:4 MG Comprimido 6.000 R$ 0,94
o
o

4

DEXAMETASONA, DOSAGEM: 0,1 MG/ML,
APRESENTAÇÃÓíELiXIR, frasco 120
ML

Frasco 400 R$ 4,01

o

o
o

5
DEXCLORFENIRAMINA MALEATO,

D0SAGEM:2 MG
Comprimido 800 R$ 0,15

R$

12*2,00

6

DEXCLORFENIRAMINA MALEATO,

DOSAGEM:0,4 MG/ML,

APRESENTAÇÃOiSOLUÇÃO ORAL,
FRASCO: 120 ML

Frasco 1.200 R$ 3,32
R$

3.984,00

7
HIDROXICLOROQUINA SULFATO,
DOSAGEM:400 MG

Comprimido 2.400 R$ 5,05
R$

12.128,00
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8 IVERMECTINA, CONCENTRAÇÃO:6 MG Comprimido 2.000 R$5,17
R$

10.346,67

9

SALBUTAMOL,DOSAGEM: 1OOMCG/DOSE,
F0RMAFARMACÊUT1CA:AER0S0L
ORAL

Frasco 400 R$ 27,24
R$

10.896,00

10
COLECALCIFEROL,

CONCENTRAÇÃO:5.000 UI
Comprimido 800 R$ 3,02

R$

2.416,00

11

SULFATO DE ZINCO, CONCENTRAÇÃO:4
MG/ML, FORMA
FARMACEUTICA:SOLUÇÃO ORAL,
CARACTERÍSTICA
AD1C10NAL:F0RMULAÇÃ0
ESPECIALMENTE MANIPULADA FRASCO

100 ML

Frasco 400 R$ 28,06
RS

11.222,67

TOTAL •v. R$ 78.141,33

5. DOS LOCAIS, DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DO OBJETO.

5.1. A licitante vencedora deverá exeçutante o objeto em estrita conformidade com disposições e

especificações do edital da licitação, de acordo com\èste Termo de Referência, proposta de preços

apresentada, e ainda, nos. termõs da rmnuta do contrato que integra o presente edital.

5.2. A contratada deverá efetuar a prestação de serviços de implantação de Serviços de acordo ao

^  pedido da secretaria.

5.3. Os produtos . deverão'Sèt entreguesyem caixas próprias ou embalagens apropriadas sem que

estejam violadas, devidamente identificadas, não podendo haver produtos que não estejam adequados

para o uso, sobre pena de devolução;

5.4. Os produtos referentes ao objeto deverão ser reunidos em embalagem original íntegra (não estar,

furada, rasgada, amassada ou enferrujada).

5.5. Não serão aceitas ofertas de produtos em embalagens ou condições diferentes das solicitadas;

5.6. Os produtos deverão apresentar nas embalagens sua composição e prazo de validade, que seja de

no mínimo 12(doze meses), a contar da data da entrega;

5.7. A contratada deverá efetuar a entrega dos produtos no local determinado pela Secretaria

Municipal de Saúde;
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5.8. Os produtos deverão possuir registro em órgão competente relacionado ao tipo de produto

(Ministério da Saúde - ANVISA, MAPA, e outros);

5.9. Os produtos deverão estar de acordo com as exigências do Código de Defesa do Consumidor,

especialmente no tocante aos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou

inadequados ao uso a que se destinam ou lhes diminuam o valor, conforme diploma legal.

5.10. A CONTRATADA será a única responsável pela qualidade dos produtos entregues.

5.11. A CONTRATADA em comum acordo com a municipalidade, poderá a aceitar nas mesmas

condições deste edital, acréscimos que o Município, venha a realizar nas aquisições registradas.

5.12. Dentro do prazo de vigência do Contrato de Fornecimento, a Contratada será OBRIGADA ao

fornecimento do produto, desde que obedecidas às condições do presente edital.

6. DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

6.1. Pela execução do objeto, quando devidamente, solicitado e entregue, a Contratante pagará à

licitante vencedora o valor constante em süá prqpòsta còmérçiial, sem qualquer ônus ou acréscimo.

6.1.1. Nos preços propostos deverão estar inclusos;:aiém dó^ílücro, todas as despesas e custos, como

por exemplo: impostos, taxas, fretes, transportes, tributos dé qualquer natureza e todas as despesas,

diretas ou indiretas, relacionadas- com a-do objeto da presente licitação, não cabendo à

Municipalidade, nenhum custo adicional.

^  6.2. Os pagamentos serão efetuados, medi^te á aceitação e ateste da nota fiscal pela secretaria.
6.3. Os pagamentos serão'creditados em favor da contratada por meio de depósito Bancário em conta

corrente indicada na proposta, contendo o nome do banco, agência, localidade e número da conta

corrente em que deverá ser efetivado o crédito.

6.3.1. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada e seu vencimento

ocorrerá em 10 (dez) dias após a data de sua apresentação válida.

6.3.2. Do montante devido, serão deduzidos os valores referentes à retenção de Tributos e

Contribuições nos termos e gradação da legislação fiscal pertinente.

6.4. A licitante vencedora deverá, obrigatoriamente, emitir Nota Fiscal/Fatura com CNPJ idêntico ao

apresentado para fins de habilitação no certame e consequentemente lançado no instrumento

contratual.

29

Praça Emerson Barbosa, n° 01, Centro. CEP: 47.820-000.
Telefax: (77)3623-2145



Prefeitura de Sio Desidério

cPL n 4

Assinatura da Pregoeira

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

6.5. O pagamento a ser efetuado, fica condicionado à apresentação pela Contratada, dos seguintes

documentos: a) Certidão de regularidade do FGTS; b) Certidão Negativa de Débitos trabalhistas; c)

Certidão da receita federal; d)Certidão negativa Estadual; d)Certidão negativa municipal.

6.6. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação em qualquer

obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de penalidade ou inadimplemento, sem que

isso gere direito a qualquer compensação.

7. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

XT-Çr/Ji':;.. ' :

7.1. As despesas deste processo correrão por conta da dotação orçamentária vigente, a qual será

apontada pelo Setor de Contabilidade no ato que antecede cada prestação de serviço.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. A Contratada obriga-se a executar.díobjeto^pp|orme(descritosmo Termo de Referência.

8.2. Proporcionar todas as condições necessárias\:ao bom ̂ andamento da prestação dos serviços

contratados;

8.3. Comunicar a empresa còritratadai qualquer irregularidade na prestação dos serviços;

8.4. Notificar, por escrito, à contratád^ocorrêrtóil^^de eventuais imperfeições no curso de execução

dos serviços, fixando prazo, para a sua cõrrçção;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante especialmente designado,

nos termos do art. 67 da Lei n° 8.666/93; e

8.6. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com este Termo de

Reíerência.

8.7. A CONTRATADA deverá apresentar a Autorização de Comercialização de Medicamentos

expedida pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), como também deverão
comprovar o controle de qualidade feito pela ANVISA em relação aos produtos cotados. Deverá
constar o Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle — CBPFC — de linha de produção dos

produtos emitidos pela ANVISA. Em caso de o produto sujeito ao controle especial de
medicamentos, se faz necessário à apresentação da autorização de funcionamento especial (AFE
Especial).

8.8 O Certificado de Boas Práticas deverá ser emitido pela Internet, no site da ANVISA, ficando
facultado a comissão a verificação da veracidade do mesmo na rede;
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8.9. No caso da proponente ser importadora (observar Portaria GM/MS n° 2.814, de (29/05/1998) ou
a distribuidora deverá apresentar o CBPFC do fabricante do produto por ele comercializado,
devidamente traduzido por tradutor juramentado;

8.10. O CBPFC deverá estar numerado com o número do item ao qual se destina;

8.11. Deverá constar o certificado de registro dos Medicamentos pela AN VIS A;

8.12. Poderá ser anexado o pedido de revalidação do registro dotado do semestre anterior ao do
vencimento, caso o prazo esteja vencido.

8.13. O certificado de registro poderá ser emitido pela Internet, no site dá ÃNVISA, ficando facultado
à Comissão a verificação da veracidade do mesmo na rede;

8.14. Caso o produto cotado seja dispensado do registra junto a ANVISÀ, o proponente deverá

apresentar cópia do ato que isenta o produto de registro;

8.15. Se a própria empresa for a responsável pela entrega dos produtos, o alvará sanitário deverá
constar explicitamente que a empresa tem autpr^ção para transporte-;deste item específico, caso o
serviço de entrega seja realizado por terceiros, os màsmos deverão apresentar o alvará sanitário da
constato explicitamente a autorização para o transporte.

9. -SANÇÕES

9.1. Com fundamento nos artigos 8^6íe 87 da Lei=^n° 8.666/93, a empresa contratada ficará sujeita,

no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração a inexecução total ou

parcial da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e

ampla defesa, às seguintes penalidades:

a) advertência por escrito;

b) multa moratória de 0^3% (três décimos por cento) ao dia, até o limite de 3% (três por cento),

por descumprimento de cláusula contratual, prestação de serviço em desacordo com as

especificações contratadas ou de má qualidade, atraso injustificado (aplicável até o quinto dia de

atraso), calculada sobre o valor da parcela correspondente ao mês de ocorrência do

inadimplemento da execução, recolhida no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados do

recebimento da notificação oficial;

c) multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do Contrato, recolhida no

prazo de 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da notificação oficial, no caso de

ocorrer a inexecução total ou atraso na execução do objeto (após o quinto dia de atraso), o que
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poderá ocasionar a rescisão do Contrato, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei n°

8.666/93;

d) suspensão temporária do direito de participar de licitações e contratar com o Município de São

Desidério e com os demais órgãos envolvidos na contratação proposta;

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Federal,

Estadual e Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja

promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a^jpenalidáde^ q^^^ poderá ser

concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.

9.2. As multas previstas nas alíneas "b" e "c", serão aplicadas nas demais hipóteses de inexecução

total ou parcial das obrigações assumidas.

9.3. As sanções previstas, nas alíneas "a", "d" e/e'V poderão sçr aplicada^ juntamente com a da

alínea "b", facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 5

(cinco) dias úteis. ,

9.4. A multa aplicada após regular,, processo-administrativo será descontada dos pagamentos

eventualmente devidos pela Administràç^ão, ou ̂ ainda, quando for o caso, cobrada

judicialmente. ;

9.5. Da sanção aplicada caberá,recürso,-.no prazo de 5 (cinco) dias úteis da notificação, á

autoridade superior àquela que.aplicou a sanção.

9.6. A Autoridade Competente poderá, mofivadamente e presentes razões de interesse público,

atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva.

9.7. No caso de atraso nò~ rècOlhiniento da multa, o valor será acrescido de compensação

financeira, calculado pela fórmula estabelecida no parágrafo segundo da cláusula décima

quarta deste Instrumento. O valor da devolução da multa aplicada pela PMSD face

provimento de recurso, também será acrescido de compensação financeira calculada pela

mesma fórmula.

9.8. Caberá ao responsável designado pela PMSD, para fiscalização e acompanhamento da

execução contratual, comunicar a inobservância das cláusulas contratuais, para fins de adoção

das penalidades de que trata esta Cláusula.

9.9. De acordo com o Art. 7®, da Lei 10.520/2002, quem, convocado dentro do prazo de validade

da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa

exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a
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proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou

cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito

Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de

fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco)

anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações

legais.

10. PERÍODO CONTRATUAL

10.1. O prazo de execução do contrato será de doze meses, contados a partir da sua assinatura.

11. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

11.1. A fiscalização do contrato será exercida por íisçál de contrato designado pelo Gabinete do

Prefeito. ^ .--v X :

11.2. Caso o objeto entregue seja rejeitado pela fiscãlização, ò mesmo deverá ser substituído no prazo

de 02 (dois) dias úteis, sem ônus para o Município,v reiterando a justificativa de que a demora na

entrega prejudicará o andamento das atividades da Secretaria solicitante.

MINUTA DE TERMÓ DE CÕNTRATÕ

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N" _XXX/PREGÃO ELETRÔNICO N"
XXX/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° /2020.

Compromisso celebrado entre o MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO, pessoa jurídica de
direito público, com sede à Rua xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, na cidade de São Desidério-BA,
inscrito no CNPJ sob n'' xxxxxxxxxxxxxxxxxx, neste ato representado por seu Prefeito, Sr.
xxxxxxxxxx, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade RG n° xxxxxxxxxxxxx
SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob n° xxxxxxxxxxxxxxx, residente e domiciliado nesta
cidade, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa

,  inscrita no CNPJ sob if ,
estabelecida à , na cidade de / neste ato

representada por , (função), portador(a) da Carteira de Identidade RG
n" , inscrito(a) no CPF sob n.° , residente e domiciliado
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na cidade de r doravante denominada CONTRATADA, para
cumprimento do objeto abaixo descrito:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Constitui objeto da presente licitação, através de Pregão ELETRÔNICO, a Contratação
de

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1 O valor total para o presente ajuste é de R$ ( ), de acordo com

os valores constantes na Proposta de Preços, apresentado pela CONTRATADA no Pregão
ELETRÔNICO n° XXX/2020, entendido este como preço justo e suficiente para a execução
do presente objeto, conforme quantitativo e descritivo abaixo:

Item Descrição . Unid. Quant. VI. Unit. VI. Total

2.2. No preço acima proposto estão inclusãáí;;todas ás despesas diretas e indiretas para
execução do objeto, inclusive tributos e/ ou'^iafnpòstos, encargos sociais e trabalhistas
incidentes, taxa de administração,,-previsão de lucro, frete, seguro, combustível, EPTs,
transporte e entrega dos equipamentos, bem como ais despesas com alimentação, transporte
e hospedagem dos funcionários, entre outros necessários ao cumprimento integral do objeto
contratado, não cabendo quaisquer, reclamações p constituindo-se, portanto, na
única remuneração devida pelo CObJTR AT ANTE para execução completa do objeto.
2.3. Os preços dispostos no presente Termo, soniente poderão ser reajustados observadas as
disposições contidas ha alínea ''d'' iricisbilLdo art. 65 da Lei Federal n.® 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO RECURSO FINANCEIRO

3.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta dos recursos financeiros
alocados na seguinte dotação orçamentária:

UNIDADE: 0207001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PROJETO/ATIVIDADE: jO.301.002.2.065 - GESTÃO DOS REC. EM AÇÕES DE SERV. DE
SAÚDE - REC VINCULADOS
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 14 - TRANF. DE RECURSOS DO SUS

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO
4.1 Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da
protocolização da Nota Fiscal com o devido ateste da execução do objeto.
4.2 A Nota Fiscal deverá ser do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da
licitação e deverá vir acompanhada das Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista.
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4.3 A contagem do prazo para pagamento, estando o objeto devidamente executado e toda a
documentação completa e de acordo com as cláusulas deste Termo, iniciará somente
quando da abertura do expediente de pagamento no órgão que emitiu a nota de empenho
ou o contrato.

4.4. A nota fiscal/fatura não aprovada pelo CONTRATANTE, será devolvida à
CONTRATADA para as necessárias correções, contando-se os prazos acima estabelecidos a
partir da data cie sua reapresentação para efeito de pagamento.
4.5. A devolução da fatura não aprovada pelo CONTRATANTE, em hipótese alguma,
servirá de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execução do objeto deste
contrato. ; : .

CLÁUSULA QUINTA - DO GESTOR
5.1 Fica nomeado como Gestor deste Contrato o Secretário Municipal de

, Sr a quem caberá designar o fiscal
para a acompanhamento do fiel cumprimento dos termos acordados/, conforme dispõe o
artigo 67 da Lei Federal n.° 8.666/93.
5.2. A fiscalização e o acompanhamento da qxècução,.deste instrumento ficarão a cargo do
Sr. , responsáveLThdieado pelo secretário, que verificará a sua
perfeita execução e o fiel cumprimento das obrTgàções cohtrafadas?

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZQ DÉ ÉXECt|ÇÃO
6.1. Os objetos, deste Termo de Referência, "deverão s^^ entregues em até 10 (dez) dias
corridos, contados a partir do rec;ebimento dà: Ordem de Fornecimento emitida pela
Secretaria Municipal cornpetente. A critério do Gestor do Contrato, o prazo de início poderá
ser adiado. > " -

6.3. O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, com início na data de sua
assinatura, podendo ser prorrogadb], a critério do CONTRATANTE, mediante Termo
Aditivo, nos moldes da legislação pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
7.1 O objeto executado e estando de acordo com o previsto no Edital de Licitação, na
Proposta de Preços e nas. cláusulas contratuais, e ainda, observada a Legislação em vigor,
será recebido pelo CONTRATANTE mediante atestado do responsável, anotando nome e
matrícula:

7.1.1 provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos itens com a
especificação;
7.1.2 definitivamente, após verificação da qualidade dos itens e conseqüente aceitação.

CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA DO OBJETO
8.1 O objeto do presente contrato não possui garantia, ficando a contratada isenta de tal
obrigação.

CLÁUSULA NONA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES
9.1. DA CONTRATANTE
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9.1.1. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o preço, os prazos e as
condições estipuladas neste Edital.
9.1.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual, bem como o pagamento das
taxas e impostos, empregados e demais despesas necessárias ao bom andamento dos
serviços;

9.1.3. Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução
do objeto contratual diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;
9.1.4. Rejeitar, no todo ou em parte, por intermédio da fiscalização, os itens que estejam em
desacordo com o firmado, podendo exigir, a qualquer tempo, a substifuiçap dos que julgar
insuficientes ou inadequados;
9.1.5. Aplicar a CONTRATADA as sanções regulamentares te , contratuais depois de
constatadas as irregularidades, garantido o contraditório e ampla defesa;

^  9.1.6. Fornecer à CONTRATADA todas as informações, esclarecirnentos, documentos e
demais condições necessárias à execução do contrato. ^ • c
9.1.7. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
constatadas na execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessárias. -

9.2. DA CONTRATADA

9.2.1. A CONTRATADA se compromete a. executáí^,^^ objeto contratado de acordo com o
Edital e em consonância com a respectivã^proposta de preços apresentada na sessão de
abertura do certame. . 'v ; i -
9.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a garantir;aiqualiciade de cada item constante do lote
arrematado, especificado na Proposta de Preços; quando da entrega do objeto licitado,
obrigando-se a substituir, imediatamente, todos aqueles que estiverem fora do padrão, sem
quaisquer ônus para. esta Admihiãtfação/ âtéyó efetivo atendimento da referida proposta.
Não será emitido o correspondente Termo .dé Recebimento do Produto sem que haja a total

^  aceitabilidade do objeto em questão, .v;
A contratada se obriga ainda à: ^
a) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Providenciar a irriediata. correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela
contratante;

b) Se responsabilizar por eventuais prejuízos causados ao contratante e/ou a terceiros,
provocados por ineficiência ou irregularidade cometida no fornecimento;
c) Arcar com os encargos, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da
execução do Contrato (artigo 71, caput da Lei n. 8.666/93).
d) A inadimplência da contratada perante os encargos descritos, não transfere à contratante
a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste Contrato (§1" do
artigo 71 da Lei n. 8.666/93).
e) Responder financeiramente por quaisquer danos de sua responsabilidade para com a
União, Estado, Município ou terceiros, sem prejuízo de outras medidas que possam ser
adotadas, durante a execução do objeto.
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CLÁUSULA DÉCIMA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO
10.1 A inexecução, total ou parcial, do presente Contrato enseja sua rescisão, com as
conseqüentes penalidades contratuais e legais.
10.2 O CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o contrato nas hipóteses
previstas no Art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93, sem a obrigação de indenizar a
CONTRATADA, desde que não cause prejuízo a mesma.
10.2.1 Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do Art. 78 da Lei Federal n°
8.666/93 não cabe à CONTRATADA direito a qualquer indenização. _
10.3 O inadimplemento das obrigações previstas no presente Conteáta ôufá ocorrência de
quaisquer das situações descritas no Art. 78, da Lei Federal n° 8.(á66/93, será comunicado
pela parte prejudicada à outra, mediante notificação por escrito.
10.4 A rescisão deste contrato implicará a retenção de créditos decorrentes da contratação,
até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
11.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE poderá,
garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
11.1.1 Advertência, por escrito, sempre qu^ ocorjerem pequenas irregularidades;
11.1.2 Penalidade de multa, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez
comunicada a sanção oficialmente, aplÍQ^^p^ nos seguintes casos e proporções:
11.1.2.1 Em caso de execução irregular do oBjeto contratado pu descumprimento de cláusula
contratual ou norma de legisláção pertinente: 10% (dez por cento) do valor total do
contrato;

11.1.2.2 Atraso injustificado na entrega do objeto em relação ao prazo estipulado na cláusula
sexta deste contrato e condições dispostas po Termo de Referência: 0,5% (zero vírgula cinco
por cento) por dia de atraso sobré;o:yalor 'tptal^da Ordem de Fornecimento correspondente,
até o limite de 30 (trinta) dias, após ós quais à multa aplicada será de 0,7% (sete décimos por
cento) e a conseqüente rescisão contratual;
11.1.2:3 Atraso na regularização dos itens rejeitados, após o prazo de 10 (dez) dias, a contar
da data de comunicação oficiál/sujeitará à CONTRATADA multa de 01% (um por cento) do
valor do item questionado, por dia de atraso.
11.1.3 Rescisão contratual; •

11.1.4 Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de
contratar com a Administração Pública, por prazo de até 2 (dois) anos; e
11.1.5 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
após a licitante ressarcir a Administração por eventuais prejuízos causados e, após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
11.1.5.1 Para aplicação da penalidade de inidoneidade o prazo de defesa prévia do
interessado será de 10 (dez) dias da abertura de vista;
11.1.6 Para aplicação das demais penalidades, o prazo de defesa prévia do interessado será
de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato;
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11.1.7 A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções,
e não terá caráter compensatório, sendo que a sua cobrança não isentará a obrigação de
indenizar eventuais perdas e danos;
11.1.8 A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia
apresentada pela CONTRATADA, quando exigida, sendo certo que, se o seu valor exceder
ao da garantia, além da perda desta, a CONTRATADA responderá pela sua diferença, que
será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela administração ou, ainda, se
for o caso, cobrada judicialmente. Acaso não tenha sido exigida a garantia, à Administração
se reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido á CONTRATADA o
valor de qualquer multa porventura imposta. ..
11.1.9 As multas moratórias previstas nos itens acima são independentes entre si, podendo
ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, ficando, porém, o seú total limitado a 30%
(trinta por cento) do valor da integralidade da avença. v í
11.1.10 Nos casos de inadimplemento ou inexecução total do contrato, por çulpá exclusiva
da CONTRATADA e motivos injustificados, cabe a aplicação da penalidade de suspensão
temporária do direito de contratar com a Adipinistração, além de multa de 10% (dez por
cento) do valor do contrato, independente de^íescisão unilateral^e demais sanções previstas
em lei. /•:
11.1.11 Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública, a reincidência
na prática do ato e as justificativas apresentadas pçla, CONTRATADA, sendo que, se o
motivo ocorrer por comprovado impedimentó ou de reconhecida força maior, devidamente
justificado e aceito pelo Município, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades
mencionadas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA^ PO I%\íJUSTE DE PREÇOS
12.1 Os preços poderão ser registos. èm decorrência de eventual redução dos
preços praticados no rnercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens, cabendo ao
órgão promovèr-as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas
na alínea "d" do inciso II dó arL ó^ dà Lei Federal n.® 8.666/93.

12.2. 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 o contrato e iniciar outro procedimento licitatório;

12.3. 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.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1 O presente contrato somente terá eficácia após publicada a respectiva súmula no Diário
Oficial da Entidade.

13.2 Fica eleito o Foro de São Desidério para dirimir dúvidas ou questões oriundas do
presente contrato.
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13.3 E assim por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo em 03
(três) vias de igual teor e forma, tendo um só efeito legal, na presença de 02 (duas)
testemunhas que, após lido, o subscrevem.

São Desidério/BA, de de 2020.

José Carlos de Carvalho
Prefeito Municipal

Contratada

TESTEMUNHAS: 01 - 02

Praça Emerson Barbosa, n® 01, Centro. CEP: 47.820-000.
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iir

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE
(Impresso em papel timbrado ou carimbo da empresa)

Pela presente, DECLARAMOS, sob as penas da Lei, que esta Empresa em qualquer fase de
suas atividades, não utiliza trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18
(dezoito) e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo ha condição de
aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos, em observância ao artigo T, indsò XXXIII da
Constituição Federal, combinado com o artigo 27 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas
alterações. - -

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente Declaração.

Local e data.

CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA OSí^SPONSAViL E-EGAL
IDENTIFICAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃQ DO FIÍ^ATÀRIÒ >
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' ; ANEXÒIV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI VÍNCULO COM SERVIDOR
PÚBLICO.

(Impresso em papel timbrado ou carimbo da empresa)

Declaramos sob as penas da lei, e para fins de participação no Processo Licitatório Pregão
ELETRÔNICOn" _XXX/2020, junto à Prefeitura Municipal de São Desidério/BA, que a
Empresa , inscrita no CNPJ n° __i:llii_/mão possui em
seu quadro de pessoal, servidores públicos ou dirigentes se órgãq ou entidáde:contratante
responsável pela licitação, nos termos do Inciso III, do Artigo 9°, dá Lei Federal n.° 8.666/93.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

Local e data

CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA:t!0 RESPOIíSAVEL EEGAL
IDENTIFICAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃÓ DÕ FIRMAfÁRIO
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ANEXO. V .

MODELO DA PROPOSTA

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor)

Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços objeto da presente licitação
Pregão, na Forma Eletrônica n° /2020 acatando todas as estipuíaçoes consignadas no
respectivo Edital e seus anexos.

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

NOME DA EMPRESA: CNPJ e INSCRIÇÃO;ESTADUAL:

REPRESENTANTE e CARGO: :? CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF:

ENDEREÇO e TELEFONE: AGÊNCIA e N" DA CONTA
BANCÁRIA .

PREÇO (READEQUADO AO LANGEÁ^NGEDOR)

Deverá ser cotado, preço unitário è total por iteifí^de acòrdo com o Anexo 01 do Edital.

PROPOSTA: R$ (Por extenso)

CONDIÇÕES GERAIS

A proponente declara corihecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente
licitação.

PRAZO DE GARANTIA

A garantia deverá ser da seguinte forma: Para todos os Lotes de no mínimo, a contar do
recebimento definitivo do objeto pela Contratante.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos,
taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim
como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a
contratação.
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VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL

De no mínimo, 90 (noventa) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA

OBS: A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE DA
PROPOSTA ATÉ DECISÃO.

à
' '-r''

a
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TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA

Natureza do Licitante (Pessoa Física ou Jurídica)

Razão Social:

Ramo de Atividade:

Endereço:

Complemento: Bairro:

Cidade: UF:

CEP: CNPJ:

Telefone Comercial:
Inscrição

Estadual:

Representante
Legal:

RG:

E-mail: CPF:

Telefone ' ,

Celular:

Whatsapp:

Resp.
Financeiro:

E-mail

Financeiro: .: V.:. » L/
Telefone:

E-mail para informativo de editaT x " N" W'

ME/EPP: ( ) SIM ( ) Não

1. Por meio do presente Termo, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao
Regulamento do Sistema de pregão Eletrônico da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil do
qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem.
2. São responsabilidades do Licitante:
i. Tomar conhecimento de, e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de
negócios dos quais venha a participar;
ii. Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos
editais para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor;
iii. Observar a legislação pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e nas demais

normas e regulamentos expedidos pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, dos
quais declara ter pleno conhecimento;

iv. Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme
Anexo III.I

V. Pagar as taxas pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.
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3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o
pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento do
Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

4. O Licitante autoriza a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil a expedir boleto de cobrança
bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos
no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de
Licitações do Brasil.

5. O presente Termo é por prazo indeterminado podendo ser rescindido, a qu^quer tempo,
pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades
assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios realizado e/ ou em
andamento.

O Licitante assume a responsabilidade de pagamento dos valores devidos até a data da
última utilização do Sistema, e/ou até a conclusão dos negócios èiri andamento.
Responsabilizando-se pelas informações prestadas neste Termo, notadamente as
informações de cadastro, alterações contrafuâis e/ou de usuários do Sistema, devendo,
ainda, informar a BLL - Bolsa de Licitações-ddíBrasil cjüalquer mudança ocorrida.

Local e data:

■ - - v" ..

(Assinaturas

autorizadas com firma reconhecida em cartório)

OBSÉI^ACÂO; OBRIG^ÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS
assinaturas E ÁNEX/ÉR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES
E/OU BREVE RELÁTO E/ÓU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS).

ANEXO AO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA
BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL
INDICAÇÃO DE USUÁRIO DO SISTEMA

Razão Social do Licitante:

CNPT/CPF:

1. Operadores

1 Nome: Função:

Praça Emerson Barbosa, n° 01, Centro. CEP: 47.820-000.
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CPF: Celular:

Telefone: E-mail:

Whatsapp

2 Nome: Função:

CPF: Celular:

Telefone: E-mail:

Whatsapp

3 Nome: Função:

CPF: Celular:

Telefone: E-mail:

Whatsapp

11.

O Licitante reconhece que: o y

i. A Senha e a Chave Eletrônica de identificação dp usuário para acesso ao sistema são de
uso exclusivo de seu titular, não cabendo à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil
nenhuma responsabilidade por-eventuais danos- ou prejuízos decorrentes de seu uso
indevido; ^ í ;

O cancelamento de Senha ou^^de Chave Elèirônica^.pòderá ser feito pela BLL - Bolsa de
Licitações do Brasil, mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante;

iii. A perda de Senhá ;0u de Chave-Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser
comunicada imediatamente à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil para o necessário
bloqueio de acesso;
O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações
efetuadas no sistèihá/. por seu ilsuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como
firmes e vèrdadieiros; é 6 não pagamento das taxas ensejará a sua inclusão no cadastro
de inadimplentes da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, no Serviço de Proteção de
Credito e nó SERÁSA e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave
Eletrônica.

IV

Local e data:

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)
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ANEXÓVII

CUSTO PELA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA
- SOMENTE PARA O FORNECEDOR VENCEDOR

Editais publicados pelo sistema de aquisição:

-  1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, corn vencimento em 45
dias após a adjudicação - limitado ao teto máximo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por lote
adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa dé Licitações do
Brasil.

^  Editais publicados pelo sistema de registro de preços:

1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento parcelado
em parcelas mensais (equivalentes ao número de meses do registro) e sucessivas com
emissão do boleto em 60(sessenta) dias após a adjudicação - com limitação do custo de R$
600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicaLdo, cobrados mediante boleto bancário em favor
da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil. XT"

O não pagamento dos boletos acima mencionadosisujeitam o usuário ao pagamento de
multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, assim como inscrição em serviços de
proteção ao crédito (SPC/ SERASÃ é OUTRO) e,cadastro dos inadimplentes da BLL - Bolsa
de Licitações do Brasil e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.

Em caso de cancelamento pelo^rgão '^róotor (comprador) do pregão realizado na
plataforma, o licitante vencedor receberá ̂ devolução dos valores eventualmente arcados
com o uso da plataforma eletrônica no respectivo lote cancelado.

1  DA UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS
DE APOIO (CORRETORAS)
ASSOCIADAS

A livre contratação de sociedades CÉLULAS DE APOIO (corretoras) para a representação
junto ao sistema de PREGÕES, não exime o licitante do pagamento dos custos de uso do
sistema da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil. A corretagem será pactuada entre os o
licitante e a corretora de acordo com as regras usuais do mercado.

DAS RESPONSABILIDADES COMO LICITANT^ORNECEDOR

Como Licitante/Fornecedor, concordamos e anuímos com todos termos contidos neste
anexo e nos responsabilizamos por cumpri-lo integralmente em seus expressos termos.
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Local e data:

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)

OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CART0RIO) DAS
ASSINATURAS E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES
E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTEl^ICADAS):

■Ví-. '-

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

DECLARAÇÃO

iL£.

(Nome da Empresa)
CNPJ/MF .
sediada.

(Endereço Completo)

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do
procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico n"
instaurada pela Prefeitura Municipal de que não .fomos declarados
inidôneos para licitar ou contratar com o Pqdér Público, em qualquer de suas esferas.
Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

(Local e Data) ^ -

(Nome e Número da Carteira de Identidaclé do Declarante)

'W-,
OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente

SfPJ.e carimbada com o número do CISfP].
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ANEXO ÍX

PREGÃO ELETRÔNICO N° 72020

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do
Pregão da Prefeitura Municipal de > que a
empresa tomou conhecimento do Edital e de todas
as condições de participação na Licitação» e se compromete a cumprir todos os
termos do Edital, e a fornecer material dé qualidade, sob as penas, da Lei.

Local e data:

Assinatura e carimbo da empresa:
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PARECER JURÍDICO N" 128/2020- PGM/PMSD

Processo Administrativo n® 548/2020

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. ANÁLISE JURÍDICA
PRÉVIA DE MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO E
RESPECTIVOS ANEXOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO
LICITATÓRIO, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO.
SeTO FEDERAL N» 10.024/2019. LEI N» 10.520/02. LEI
8.666/93. LEI COMPLEMENTAR 147/2014. LEI 155/2016.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA
TRATAMENTO DA COVID-19 CONFORME PROTOCOW
MUNICIPAL E DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, A FIM DE
?SaR uma melhor ASSISTÊNCIA AOS CASOS
CONFIRMADOS NO MUNICÍPIO.

Foi encaminhado a essa assessoria para análise jurídica
prévia a minuta do editai e respectivos anexos do procedimento de licitação na
modalidade de Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, cujo objeto e
contratação de empresa especializada para aquisição de de medicamentos
para tratamento da COVID-19 conforme protocoio municipal e do ministério da

^  saúde, a fim de prestar uma melhor assistência aos casos confirmados no
município.

o processo encontra-se instruído com os seguintes
documentos:

1- Oficio n° 184/2020 - Secretaria Municipal de Saúde
solicitando autorização para abertura de processo licitatório para a contratação
do objeto;

2- Termo de Referência

3- Cotação de Preço. Empresas: GIENTlFiCA MEDICA
HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 07.847.837/0001-10; DISOMED DISTRIBUIDORA

Pça Emerson Barbosa, n°01 - Centro, Sao Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2145
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OESTE DE MEDICAMENTO LTDA; MEDISIL COM. FAR. DE HIG. E TRANSP.
LTDA, CNPJ: 96.827.563/0001-27; FORMED COM. DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, CNPJ; 03.434.444/0001-23; PAINEL DE PREÇOS -
MINISTÉRIO DA ECONOMIA (Relatório gerado dia 26/08/2020 às 13:28 e
Relatório gerado dia 02/09/2020 às 09:07

4- Autorização do Prefeito para abertura do Processo
Licitatório;

5- Memorando interno da Secretaria de Administração,
Pianejamento, Finanças e Orçamento solicitando Dotação Orçamentaria

6- Memorando interno da Contabiiidade apresentando
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7- Memorando interno da Presidente da Comissão de
Licitação para a Procuradoria Jurídica soiicitando emissão de Parecer sobre a
minuta do Edital, ansxos e contratos,

8- Portaria nomeando pregoeiros e membros da comissão
licitatória;

9- Minuta do instrumento convocatório - editai - com os
seguintes anexos:

^  , Termo de Referência;

. Modelo de Declarações;

. Minuta do Termo de Contrato;

Sublinhe-se que os autos vieram para emissão de parecer

jurídico, nos termos do parágrafo único do art. 38 da Lei n" 8.666/93.

É o breve relatório.

Trata-se de procedimento licitatório, na modalidade pregão
eietrônico, do tipo menor preço por item, e tem como objeto "contratação de

Pça Emerson Barbosa, n«01 - Centro, Sâo Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2145
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empresa especializada para aquisição de de medicamentos para tratamento
da COVID-19 conforme protocolo municipal e do ministério da saúde, a fim de
prestar uma melhor assistência aos casos confirmados no município", conforme
Termo de Referência.

Relembre-se que a análise aqui apresentada circunscreve-se

aos aspectos legais envolvidos no procedimento em exame, notadamente
aqueles previstos na Lei N" 8.666/93, na Lei N» 10.520/02 e no Decreto Federai
N" 10.024/2019, nâo cabendo a esta Assessoria Jurídica adentrar nos aspectos
técnicos e econômicos, nem no juízo de conveniência e oportunidade da

^  contratação pretendida.

A Lei Federal n° 10.520 instituiu a modalidade de pregão

presencial e eletrônico com as seguintes finalidades.

Pregão Presencial é a modalidade de licitação destinada à
aquisição de produtos e contratação de serviços considerados
comuns

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

Com a publicação do Decreto Federal N° 10.024/2019, a
Dispensa eletrônica e o Pregão Eletrônico tornaram obrigatórios para os órgãos
da administração pública federai direta, autarquias, fundações e fundos
especiais, e também para os outros entes que utilizam recursos federais, salvo
dispositivos legais já previstos.

Deste modo, a aquisição de bens e a contratação de serviços

comuns, incluídos os sen/iços comuns de engenharia, serão obrigatoriamente
feita por Pregão Eletrônico ou dispensa, isso vaie para a Administração Pública
Federai direta e indireta ou quando Estados, DF e Municípios utilizarem ou
houver recursos da União.

Pça Emerson Barbosa, n°01 -Centro, São Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2145
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Reza o § 3°, do Art. 1° do Decreto n° 10.024, de 20 de
setembro de 2019:

Art. 1° (omissis)

§ 3° Para a aquisição de bens e a contratação de serviços
comuns peios entes federativos, com a utilização de recursos
da União decorrentes de transferências voluntárias, tais como

convênios e contratos de repasse, a utilização da modalidade

de pregão, na forma eletrônica, ou da dispensa eletrônica será
obrigatória, exceto nos casos em que a lei ou a
regulamentação específica que dispuser sobre a modalidade
de transferência discipline de forma diversa as contratações

com os recursos do repasse.

Tratando o presente de aquisição de medicamentos para

tratamento da Covid-19, pandemia de cunho internacional, utilizando recurso

federal, a modalidade e o tipo de licitação escolhidos estão adequados à
legislação, o Edital e a minuta do contrato preenchem os requisitos exigidos na
legislação, sem a existência de cláusula restritiva de participação de empresas
jp{0P0SS3(j3S © o objeto da licitação está descrito de forma clara.

Segundo o Art. 6° do referido Decreto, a realização do
pregão, na forma eletrônica, observará as seguintes
etapas sucessivas:

I - planejamento da contratação;

II - publicação do aviso de edital;

III - apresentação de propostas e de documentos de
habilitação;

IV- abertura da sessão pública e envio de lances, ou fase

competitiva;

V - julgamento;

Pça Emerson Barbosa, n°01 - Centro, São Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2145
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VI - habilitação:

Vil - recursal;

VIII' adjudicação; e

IX' homologação.

Já o Art. 8® do mesmo Decreto traz o rol, mínimo, de
documentos necessários para a realização do pregão eletrônico.

Vejamos;

Art. 8° O processo relativo ao pregão, na forma eletrônica, será
instruído com os seguintes documentos, no mínimo:

! - estudo técnico preliminar, quando necessário;

II - termo de referência;

III - planilha estimativa de despesa;

IV - previsão dos recursos orçamentários necessários, com a
indicação das rubricas, exceto na hipótese de pregão para
registro de preços;

V - autorização de abertura da licitação,

VI - designação do pregoeiro e da equipe de apoio;

VII - edital e respectivos anexos;

VIII - minuta do termo do contrato, ou instrumento equivalente,
ou minuta da ata de registro de preços, conforme o caso;

IX - parecer jurídico;

X - documentação exigida e apresentada para a habilitação,

XI' proposta de preços do licitante;

XII - ata da sessão pública, que conterá os seguintes registros,
entre outros:

Pça Emerson Barbosa, n-OI - Centro, SSo Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2145
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a) OS licitantes participantes;

b) as propostas apresentadas;

c) os avisos, os esclarecimentos e as impugnaçôes;

d) os lances ofertados, na ordem de classificação,

e) a suspensão e o reinicio da sessão, se for o caso,

f) a aceitabilidade da proposta de preço;

g) a habilitação;

^  h) a decisão sobre o saneamento de erros ou falhas na
proposta ou na documentação;

i) os recursos interpostos, as respectivas análises e as
decisões; e

j) o resultado da licitação;

XIII - comprovantes das publicações:

a) do aviso do edital;

b) do extrato do contrato; e

c) dos demais atos cuja publicidade seja exigida; e

XIV - ato de homologação.

§ 1° A instrução do processo licitatório poderá ser realizada
por meio de sistema eletrônico, de modo que os atos e os
documentos de que trata este artigo, constantes dos arquivos e
registros digitais, serão válidos para todos os efeitos legais,
inclusive para comprovação e prestação de contas.

§ 2° /\ ata da sessão pública será disponibilizada na Internet
imediatamente após o seu encerramento, para acesso livre.

A previsão da documentação para habilitação está de acordo
com a Lei de Licitações (8.666/93), Lei do Pregão Eletrônico (10.520/2002) e

Pça Emerson Barbosa. n''01 - Centro, São Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2145
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com O Decreto 10.024/2019. Consta da documentação a dotação orçamentária

da despesa, condições para os interessados participarem da licitação, forma de
apresentação das propostas, rito do julgamento para as propostas e
habilitação, previsão de recursos, penalidades, pesquisa de preço de mercado,
enfim, todos os anexos exigidos pela legislação em vigor, de forma que

entende que o Edital preenche todos os requisitos do art. 40 c/c art. 54 da Lei
8666/93.

A justificativa da necessidade da contratação revela-se como

requisito essencial em qualquer procedimento licitatório. A descrição do objeto
deve ser realizada de forma clara, precisa, de modo que seja compreendida

por todos e atenda o interesse público.

No caso em epígrafe, a justificativa da necessidade de

contratação e as especificações completas dos medicamentos a serem
adquiridos, bem como a estimativa de preços e quantidades constam do Termo
de Referência, que faz parte do processo.

Desta forma, compulsando os autos administrativos, no

entendimento desta procuradoria, 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, não havendo nada que
possa obstar o prosseguimento do feito.

Ante ao exposto, o parecer é no sentido de que seja realizada a

publicação do edital, resguardado o poder discricionário do gestor público
quanto à oportunidade e a conveniência da prática do ato administrativo,
observando a legalidade dos prazos para abertura do certame.

São Desidério-BA, 04 de setembro de 2020

Ermetina MaoedtfSinlo Pereira

OAB/BA N° 24.164

Procuradora Geral do Município

Pça Emerson Barbosa, n^Ol — Centro, São Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2145
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•  PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 548/2020
PREGÃO ELETRÔNICOXN" 004/2020
BASE LEGAL: REGIDO PELO DECRETO 10.024/2019, DECRETO N" 7.741/2012,

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.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
SECRETARIA(S) SOLICITANTE(S): SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08:00 horas do dia 09/09/2020 até dia

15/09/2020, às 08:00 horas.

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 09:00 às 09:30 horas do dia
15/09/2020

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às às 09:30 horas do dia 15/09/2020.
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasflia (DF).
LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil - BLL www.bll.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 Anéxo 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 junho de 2012,

de 03 dejarCeifareJzSi/ 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.

2,1. A presente licitação tem por objeto a Contratação de empresa especializada para
aquisição de medicamentos para tratamento da COVID-19, conforme protocolo municipal e do
Ministério da Saúde, a fim de prestar uma melhor assistência aos casos confirmados no

Praça Emerson Barbosa, n° 01, Centro. CEP: 47.820-000.
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município, conforme Termo de Referência anexo I, o qual faz parte integrante deste Edital,
independentemente de sua transcrição.
2.1. 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 Conti^ato - Anexo III deste Edital.

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 jimto à Bolsa de Licitações e
Leilões.

3.3 É 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 Distrito 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 fimcionem no País.

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
jxmto à Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão, conforme modelo
fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil (ANEXOVI)
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
Brasü (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.

5.1 O certame será conduzido pela Pregoeira, com o auxílio da equipe de apoio, que terá,
em especial, as seguintes atribuições:
a) acompanliar 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) encaminhar 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.

Praça Emerson Barbosa, 01, Centro. CEP: 47.820-000.
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CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E
LEILÕES:

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 conhecimento, 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 senlia privativa.
5.5 A chave de identificação e a senlia 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 trernsação 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 jimto ao sistema
eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presimção 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 eleti'ônico, observados data e horário limite estabelecido.
5.9 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 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 licitação.
5.12 Para os itens , , ...... a participação é exclusiva a microempresas e empresas de
pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006.
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