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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDERIO- ESTADO DA BAHIA

CNPJ N° 13.655.436/0001-60

São Desidério/BA, 07 de outubro de 2020.

A PROCURADORIA JURÍDICA,

Referente: Minuta de Edital, Anexos e Contrato:

Pregão eletrônico n® xxx /2020 e Processo Administrativo n° 687/2020

Senhora Procuradora,

Atendendo a determinação do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal e Secretaria Municipal

de Saúde referente à realização de procedimento licitatório para contratação de pessoa jurídica no

Registro de Preço para aquisição de materiais e insumos necessários para ações de prevenção e

enfrentamento de emergência decorrente da Pandemia da Còvid-19 nos espaços escolares

mtmicipais de São Desidério, com objetivo de garantir segurança sanitária durante a reabertura e

funcionamento da rede de educação básica do ensino municipal, implementando ações para

enfrentamento de forma coordenada entre as secretarias envolvidas , conforme Termo de Referência.

Solicito que seja emitido parecer jurídico referente ao Edital, Anexos e Minuta do

Contrato, atendendo ao que estabelece o Art. 38 da Lei 8.666/93, Lei n° 10.520/02, Decreto Federal n°

10.024/2019, Lei Federal n° 13.979 e Medida Provisória n° 926/ 2020.

O custo estimado para a contratação foi realizado para parâmetro do mesmo, esta anexo ao

processo.

Atenciosamente,

Mareia Bastos Carneiro da Silva

Presidente da COPEL

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 687/2020
PREGÃO ELETRÔNICOXN" XKX/2020
BASE LEGAL: REGIDO PELO DECRETO 10.02^/2019, DECRETO N° T.T^imi,

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 155^016, DECRETO FEDERAL N° 7.89^2013 E DECRETO
MUNICIPAL 023/2017; LEI FEDERAL 13.979/2020 - ENFRENTAfi^^^WO COVID-19 E
MEDIDA PROVISÓRIA 926/2020 - ALTERAÇÃO DA LEI 13.97!
■  MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO _ _
■ ' SE^ÍJ:ÁRÍÃ(S) SÒLÍÇrrSttlE/S)j:r§^^^ de municipal de saúde
E'StÍ®iáÉÍ;MÍW&ÍGffi ^ B

-íV

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:

.^TORITEM

ABERTURA E JULGAMENTO DAS

INICIO "da SESSÃO DE DISPUTA

■  REFERÊNCIA DE TEMP^^rário d?
■  LOCAL: Portal: Bolsa de^LMfecões do Bi

ELETRÔ

horas do

do dia

www.bll.org.br

A PREFEITURA MUNI

torna público, para ç® conhec
modalidade de P

objeto especific
Portaria n° 068/
O presente cert

IDHpQO/BA, no uso de suas atribuições legais,
eressados, que fará realizar licitação na

p, tipo menor preço por item, para aquisição do
ditai, que será conduzido por Pregoeira, designada

termos da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, do
X do Decreto n° 7.746, de 05 de junho de 2012,
da Instrução Normativa SLTI/MP n° 01, de 19

ção Normativa SEGES/MP n° 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei
14 de dezembro de 2006, da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007,

e 06 de outubro de 2015, Decreto Federal n° 7.89^2013 E DECRETO
17 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.

de janeiro
Complementi
do Decreto n°

MUNICIPAL

2.1. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preço para aquisição de materiais e
insumos necessários para ações de prevenção e enfrentamento de emergência decorrente da

Praça Emerson Barbosa, n** 01, Centro. CEP: 47.820-000.
Telefax: (77)3623-2145
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA
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Pandemia da Covid-19 nos espaços escolares municipais de São Desidério, com objetivo de garantir
segurança samtária durante a reabertura e funcionamento da rede de educação básica do ensino
mtmicipal, implementando ações para enfrentamento de forma coordenada entre as secretarias
envolvidas, 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 convocatório e
anexos, que dele fazem parte integrante
2.4. A contratação com o licitante vencedor obedecerá às cone 5 da Minuta
do Termo de Contrato - Anexo III deste Edital.

quai

izadas

desta licit

a licit

3.1 Poderão participar desta Licitação
regularmente estabelecidas no País, que sej
licitação e que satisfaçam todas as exigên
e seus Anexos.

3.2 - Poderão participar deste
documentação por ela exigida
Leilões.

3.3 É vedada a participa
3.4 O licitante deverá e|^r c
à Bolsa de Licitações da Brasil, a
para o recebimento das^opostas.
3.5. Não poderã
3.5.1. Não poder
concurso de

órgão
ou D

administraç
3.5.2. Declara

3.5.3. Estejam

ão a

ias para contratar ju

ias ou sociedades,

fiadas no objeto desta
contidas neste Edital

sas que apresentarem toda a
nto junto à Bolsa de Licitações e

Ia de consórcios ou grupos de empresas,
direta ou através de empresas associadas

uma hora antes do horário fixado no edital

 empresa que estiver sob falência, concordata,
ssolTífSSP^uidação ou que tenha sido declarada inidônea por

s^ação pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal
esteja cumprindo período de suspensão no âmbito da

nto a qualquer órgão da Administração;
cia, dissolução ou liquidação;

3.5.4. Em consórci^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.

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

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 (ANEXOVI)
b) Declaração de seu pleno conhecimento, dé aceitação e de atendimeritn às exigências de
habilitação previstas no Edital, conforme modelo fornecido Licitações do
Brasil (ANEXO VI) e
c) Especificações do produto objeto da licitação em conformic ^ constando
preço, marca e mpdçlo.ejem caso de itens esp^íficos mediante
ícone ARQ, inserção de catálogos do fabricante. "A ̂^presa par
deve ser identificada''. Decreto 5.450/05 art. 24 par
O custo de operacionalização e uso do sistem

egoeiro no

ertame não

icitante vencedor do
certame, que pagará a Bolsa de Licitações
equivalente ao percentual estabelecido p
título de taxa pela utilização dos recursos
cona o regulamento operacional da BLJL^Jjplsa
4.2 A microempresa ou empres^^^^
constante no Anexo 09 para f^Cde habili
proposta inicial de preço a ser c^todo no
assinalou o regime sis^m^ confor
valer o direito de-priori^^e d^^^temp

stema eletrônico, o

contratual ajustado, a
ação, em conformidade

Brasil, anexo 04

da apresentação da declaração
quando do cadastramento da

item^ verificar nos dados cadastrais se
e o seu regime de tributação para fazer
e 45 da LC123/2006,

'regoeira, com o auxílio da equipe de apoio, que terá.5.1 O certame S|gS^onaiiiM]aQ peJ
em especial, as segmn^^atribm^^:
a) acori^^i^r os tr^alS^d^quipe de apoior
b) ̂^^spon^^^^^^^s fMFmladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c) abrir as pi^^s^^^reços;
d) analisar a ac^tó)ilidade das propostas;
e) desclassificar pmp6stas indicando os motivos;
f) conduzir os proííedimentos 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.

4 ^
Praça Emerson Barbosa, n® 01, Centro. CEP: 47.820-000.

Telefax: (77)3623-2145
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA
CNPJ N® 13.655.436/0001-60

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 rnpín de participação

Brasil, a qual
do sistema,

habilitaçãí^irevistas no

podei
solS ;ã#do

roposta de
fdiante prévia

ser utilizadas em

credenciado ou por

direta ou através de empresas associadas à BLL - Bolsa de
deverá manifestar, por meio de seu operadõfdêsignado, em
pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências
Edital.

5.4 O acesso do operador ao pregão, para efeito encami
preço e lances sucessivos de preços, em nome do licà^ifeR, somente se
definição de senha privativa.
5.5 A chave de identificação e a senha^^s dperad
qualquer pregão eletrônico, salvo quando c^^eladas
iniciativa da BLL - Bolsa De Licitações do Brai
5.6 É de exclusiva responsabilidade^^^suáfi^^igilo d^enha, bem como seu uso em
qualquer transação efetuada diretamente^g^ l^|jepji^entante. não cabendo a BLL -
Bolsa de Licitações do Brasil ̂ /^ponsabili^^^ por^^^tuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por
5.7 O credenciamentq^^^mecl^^e de ®u representante Tegal junto ao sistema
eletrônico implica a Eppons^Sfcde^Wáy^los atos praticados e a presunção de
capacidade técnica par^ealização^^ trai^^es inerentes ao pregão eletrônico
PARTICIPAÇÃO
5.8 A particii^Mp n^^j^gão, na ibrma ̂Eletrônica se dará por meio da digitação da
senha pessoal e^^^^^f^^^doj!^resentante credenciado (operador da corretora de
mercadorias) e suraeq^^te ̂ ^^mnhamento da proposta de preços, exclusivamente por
meio dfi^ytema eleroni^^^^rvados data e horário limite estabelecido.
5.9 Cal^^^^^^^cedS^companhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão públiS^o^^^kp, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios
diante da inob^i^ância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão
do seu representa
5.10 O licitante rêsponsabiliza-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.

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



Prefeitura da SIo Deeidério

Aislnature da Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA
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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. , . ..
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,
para o agricultor farmliar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor
individual - MEI, 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 co

forma da legislação vigente;
5.14.2. quenão atendam às condições deste E
5.14.3. estrangeiros que não tenham re

expressos para receber citação e responder a
5.14.4. que se enquadrem nas vedaç^^brevisf
5.14.5. que estejam sob falência, cone

de dissolução ou liquidação;

ims

itos a( rativos, na

5.14.6. Organizações da
condição (Acórdão n° 74§7

5.15 Qualquer dúvida
ou através de uma e

através da Bolsa de Lie

anex^
Brasil com poderes
tcialmente;

Lei n° 8.666, de 1993;

cordata ou em processo

e Público - OSCIP, atuando nessa

noJSJjfstema operacional, poderá ser esclarecida
telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou

e-mail contato@bll.org.br.

icitant6.1.

concoini

minharão, exclusivamente por meio do sistema,
m ̂^ocumentos de habilitação exigidos rio edital, proposta

com a descf^o Ori^^^eto ofertado e o preçõ]|~até a data e o horário estabelecidos para
abertma da sea]^ pSwica, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de
envio dess ' ' ~

6.1.1. As empresaique 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

ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

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



Prefeitura de SSo Detidério

Aasinatura da Pregoelra

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA
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6.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 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
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 nó^^ma;
6.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem dj^^^^fea^ção entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realizaç^ dos pr^^bmentos de
negociação e julgamento da proposta.
6.7. Os documentos.que compõem a propipsla e a habilita^^do licitai® melhor
classificado somente serão disponibilizados para avjJ^ção do p^^teiro e i#ra acesso
público após o encerramento do envio de lances.

7.1. - O licitante. deverá enviar sua propo
eletrônico, dos seguintes campos:
7.1.1. valor unitário e total do item

7.1.2. Descrição detalhada do
Termo de Referência: indican

garantia, número do regis
7.1.3. Marca

conten

7.1.4. Fabricante;
7.2. Todas as esp^
7.3. Nos valon

previdenciários,
ou indiretamente

7.3.1. i^feig|itratadl
dimensioi

decorrentes^Skfaíí

lãhte \o lenchimento, no sistema

míowações similares à especificação do
ivelf^D modelo, prazo de validade ou de
o órgão competente, quando for o caso;

objeto

ist

ntidas na proposta vinculam a Contratada,
estarão!^ inclusos todos os custos operacionais, encargos

•s, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
âciméiTO^o bem;

ircar com o ônus decorrente de eventual equívoco no
Ativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis

turos e incertos, caso o previsto inicialmente em sua proposta não
seja satisfatóri^^^a o Rendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados%j^incisos do §1° do artigo 57 da Lei n® 8.666, de 1993.
7.4. Os preços ofèrtados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de
exclüsiva responsabilidade do licitante, não IRè 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

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

■  '-m

-  ■ ■ i

entada

Edital

de sistema

início a

icebidas.

ísde logo
este Edital,

^nicas exigidas no

strada no sistema.

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão públ
eletrônico, na data, horário e local indicados neste-Edital.
7.2. A partir do horário previsto no Sistema e informado
sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propo
7.2.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentas, descia
aquelas que não estejam em conformidade com os^si^e^sitos estabe
contenham vícios insanáveis ou não apresente
Termo de Referência.

7.2.2. A desclassificação da proposta seaí^funda
acompanhado em tempo real por todos os p
7.2.3. A não desclassificação da pro
sentido contrário, levado a efeito
7.3. O sistema ordenará ax^^aaticamentSMs p
somente estas participarão da
7.4. O sistema disponib^jJágaíá^ caml
e oslicitantes.

7.5. Iniciada a etapaftompetiti^^^s lií^^Ses classificados deverão encaminhar lances
exclusivamente por m^k de sistem^feletrémico, sendo imediatamente informados do seu
recebimento e d(^^or ̂^jgnado no^gistro.
7.5.17 O lance .devérâ ser"ofertado pelo valor"dÔ^ifem.
7.5.2. Não serão pr^ê^s que apresentarem preços globais ou unitários
simbóljjj^^grisório^qu^TOçalqr zero.
7-6. OsK^^^^g^^erã^^erecer lances sucessivos, observando o horário fixado para
abertura da^^ã^^^^gras estabelecidas no Edital.
7.7. O licitaift^sqmente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de
desconto superioi^ií^timo 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 fdezl por cento.

julgamento definitivo em

classificadas, sendo que

ra troca de mensagens entre o Pregoeiro

m

Praça Emerson Barbosa, n® 01, Centro. CEP: 47.820-000.
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7.9. O intervalo entre õs lances enviados pélò mesmo licitante poderá variar conforme o
pregão e objeto licitado, quando o pregoeiro definir uma margem de lance para esse lote.
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 dé lances da sessão pública terádüração de dez n^nfd^^^ós isso, será
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver laije oferta^^^^s últimos
dois minutos do período de duração da sessão pública.
7.13. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trat^^tem anteri^, será de
dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre
permdo de prorrogação, inclusive no caso de lancesi
7.14. Não havendo novos lances na forma
pública encerrar-se-á automaticamente.
7.15. Encerrada a fase competitiva sem
poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe
da sessão pública de lances, em prol
7.16. Não serão, aceitos .dois ou
for recebido e registrado em pri
7.17. Durante o transcurso da se^^ pública
real, do valor do menor l^^g^str^^^edada
7.18. Será adotado p
"aberto e fechado", e

lic

houver

ediários.

lance final e fech

^  7.19. A etapa
esse prazo, o sist

transcorrerá o perí(
qual SQj^^toiatic
7.20.

o autor da

superiores i

enviaaos nesse

iteriores, a sessão

mática pelo sistema,
ad^íente, admitir o reinicio
preço.

or, prevalecendo aquele que

itantes serão informados, em tempo
identificação do licitante.
pregão eletrônico o modo de disputa

entarão lances públicos e sucessivos, com

ica terá duração inicial de quinze minutos. Após
so de fechamento iminente dos lances, após o que

empo~3^té dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o
rrada a recepção de lances

isto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que
mais baixo e os-das ofertas com preços até dez por cento

ossam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será
sigiloso até o ence^^ento 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 remicio da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo

Praça Emerson Barbosa, n® 01, Centro. CEP: 47.820-000.
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de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual será sigilòso até ò encerramento deste prazo.
7.21.2. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justíficadamente, 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
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção
dos lances.

7.23. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiró^êrsistir por tempo
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reá^c^^feomente após
decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Prfgoeiro ao^^^ticipantes,
no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
7.24,, O critério de julgamento adotado seráiDjQcieilor preço por'
neste Edital e seus anexos

7.25. Caso o licitante não apresente lances, concorríS^fc m o valor de^^^i^^prôposta.
7.26. Só poderá haver empate entre propostas ig^is ̂  ̂̂eguidas\e lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de dispjí^aberto e

confor definido

7.27. Havendo eventual empate entre pr^
aquele previsto no art. 3P, § 2°, da Lei n°
sucessivamente, aos serviços
7.27.1. prestados por empresas br
7.27.2. prestados por empresa^
tecnologia no País;
7.27.3. prestados por e
prevista em lei para p
que. atendam às regras
7.28. Persistindovíô e

iras;

invis

acessibili

propo

dentre as propos
7.29. Encerrada

encaminhar, pelo

melhoj
diferente^

7.29.1. A

t

de desempate será
ando-se a preferência.

desenvolvimento de

provegí cumprimento de reserva de cargos
^^ara reabilitado da Previdência Social e

e pregjKas na legislação,
vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico
dos.

e lances da sessão pública, o pregoeiro deverá
, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o

da melhor proposta, vedada a negociação em condições
ditai. -

realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais lie
7.29.2. O pregoeir^iéblicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada,
acompanhada, sè for o caso, dós 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,

10
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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.

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 preçqs^^nsumos e salários
de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o atgí^^^^^iório da licitação
não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referi
de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie
remuneração.

8.3. Qualquer interessado poderá requerer que s^realizem
exequibilidade e a legalidade das propostas, deve
que fundamentam a suspeita;
8.4. Na hipótese de necessidade de susp^
diligências, com vistas ao saneamento das
reiniciada mediante aviso prévio no sistern
antecedência, e a ocorrência será registraáa^em
8.5. O Pregoeiro poderá cq^^^u
complementar, por meio de fun^palidade
sob pena de não aceitação da prop
8.6. O prazo estabelecidog^Qj^rá ̂ ^grorròg^o pelo Pregoeiro por solicitação escrita e
justificada do licitantej^ormm^^tw ari^kde ̂.^ido o prazo, e formalmente aceita pelo

a matefí^ke instalações
arcela ou a^talidade da

LCias #àra aferir a

ou os indícios

ara a realização de
^ca somente poderá ser

vinte e quatro horas de

enviar documento digital
sistema, no prazo de duas horas.

Pregoeiro
8.6.1. Dentre os

contenham as c

e procedência, al
propostas, ene

indica

pena de
8.6.2. Caso

padrões de
subitens acima, o

itos passív^ de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que
.do mater^ ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante

fooa^ões pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou
^eio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo
►prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob

Tostar
^  íade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a
e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos

^peiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente
amostra, sob pena^e 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

11 ^
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^6.2^.2, Iterá
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.
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 equi
análise, não gerando direito a ressarcimento
8.6.2.7. Após a divulgação do resultado final da licita
deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 03 (três) dia
descartadas pela Administração, sem direito a ressarci
8.6.2.8. Os licitantes deverão colocar à d

condições indispensáveis à realização de testes ̂ tenec
em língua portuguesa, necessários ao seu perfe^ manusei
8.7. O licitante que não apresentaai^dncuT^ntn co

ôn

amos

us,

ando

ponsável pela

entregues

oderão ser

ção todas as

manuais impressos

não atender aos regulamentos técnicos pertirt
não poderá usufruir da aplicação da mai^em áê
cabíveis.

8.7.1. Nessa hipótese, b
serão reclassificadas, para fins de
8.8. Se a proposta ou^^^^veni
proposta ou lance subs^i^ente.

omo

8.9. Havendo necessi
data e horário pa^a si
8.10. O Pregoe^^odí
licitante que apr<
melhor preço,
8.10.1.^
subsequel
8.10.2.
pelos demais li!

[ade, o Pre
jontinuida

ícaminh

idhna^

sferêncií

tório, ou cujo produto
té^cas brasileiras aplicáveis,
em prejuízo das penalidades

de^Wilitação do licitante, as propostas
m^gem de preferência,

sclassificado, o Pregoeiro examinará a
mente, na ordem de classificação.

enderá a sessão, informando no "chat" a nova

por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao
s vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de

;ociaçao em condições diversas das previstas neste Edital.
leses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
com o licitante para que seja obtido preço melhor.

;ão será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada

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

Praça Emerson Barbosa, n° 01, Centro. CEP: 47.820-000.
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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
aos seguintes cadastros:
a) Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da Urüão
(https:/ / certidoes-apf.apps.tcu.gov .br
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 I^^Lcme prevê, dentre as
sanções impostas aO responsável pela prátierde ato de impMí^^^fedministrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por inter®dio de^^^a jurídica da
qual seja sócio majoritário. ^
9.2. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a^^^ência de^)corrências
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verfcar se hoi^^^ide^A parte das
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Im^^rayas Indiret^^^^^^
9.4.1. A tentativá de burla será verificada poy^eio^^^vínculos\ocietários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.
9.4.2. O licitante será convocado para manifé^cão p^^amer^j^^sdÊTdesclassificação.
9.5. Constatada a existência de sanção, o Prei^&tjp ii^^^rá^o l^^^te inabilitado, por falta
de condição de participação.

iistema, da eventual ocorrência

Condimentar n° 123, de 2006, seguindo-
proposta subsequente,
habilitação dos licitantes será verificada
gidos, em relação à habilitação jurídica, à

nônt^^inanceira e habilitação técnica, conforme o
/N#.n° 03, de 2018.;

y./.l. interessad p:a ̂ ^feps de hal^tação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP
ãg^^ sistema, deverá atender às condições exigidas no

cTtercSro dia útil anterior à data prevista para recebimento das

alificação
ativa SE

9.6. No caso de inabüitação, have
do empate ficto, previsto nos
se a disciplina antes estabelecida p
9.7. Caso atendidas as co

por meio do SICAF, nosíbocuní
regularidade fiscal, à
disposto na Instrxi^o
9.7.1. interessad

n° 03, de 2018

cadastramento no

propo

9.7.2. É

que .estejam
com a apresent

9.7.3. O descumpr
consulta aos sítio

êxito em encontrar a(s) certídão(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
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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
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, quand^^Jfor comprovada a
centralização do recolhimento dessas contribuições.
9.12. Ressalvado o disposto no item 5.3, ós licitantes deverão enSãminhar,l^^ermos deste
Edital, a documentação relacionada nos itens a-seguir, para fins <^yiabilitaçã(^

9.13.1. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatório de seus administradores;
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, acompanhada de prova da indicação dos seus
adrninistradores;
9.13.4. decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em
funcionamento no País;
9.13.5. Documentos (CPF E RG) dos sócios e /ou proprietário.
9.13.6. 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.

9.14.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
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.Qarantia 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

Praça Emerson Barbosa, n® 01, Centro. CEP: 47.820-000.
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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;
9.14.6. prova de regularidade com a Fazenda Municipal 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 municipais 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.

9.15.1. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante;
9.15.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados
por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta;

9.15.2.1. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de
existência da sociedade; . _
9.15.2.2. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.
9.15.2.3. Os licitantes devjegã^fe^resStjax, com ̂^se nas informações disponibilizadas no
balanço patrimonial, oa^ndic^^^ nS^ a^ituacão financeira da empresa (Liquidez
Geral, Liquidez Corre^e e Grau^^pndu^amento), apurados por meios das seguintes
fórmulas:

a) ÍNDICE DE D^DIDB^ERAL (I»)
ILG = Ativo CircTj^^& + j^Masável mlongo Prazo

Passivo Circt kd-Exií Prazo

b) ÍNDK
ILG = Ativo]

- Passivo CS

►RRENTE (ILG)

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

Ativo Total

OBSi: Os valores mínimos para tais indicadores deverão ser:
^  Compras e Serviços:
•  ILG maior ou igual a 0,8;
•  ILG maior ou igual a 0,8;
•  GEG menor ou igual a 0,5.
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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 Patrimonial, as empresas que apresentarem pelo menos dois dos três indicadores
iguais ou superiores aos limites estabelecidos

la ̂

9.16.1. Apresentação de, no mínimo, 01 (um) Atestado de Capji®^^^kmca, fornecido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, a fim de ifomprov^®lâe a licitante
forneceu de forma satisfatória itens compatíveis com o objeto de^^licitação.
9.16.2. 0(s) Atestado(s) e/ou Certidão(ões) apresentada(s) poc^Mão) ser dilkenciado(s)
de acordo com o parágrafo 3° do art. 43, da Lei 8.666/^ e suas alt^^ães pos^priores. Caso
seja necessário será solicitado para comprovação ̂ ^^stado, conio^^^^ae diligência
Nota Fiscal e/ou Contrato comprovando o atestadaanej

9.17.1. Declaração firmada por seu
inciso XXXIII do artigo 7°, da Con^
9.17.2. Declaração que não poss com

umprimento do disposto no

í);
lico, (Anexo VIII);

Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentóS exigidos, o Fregoeiro
suspenderá a sessão, informando no "chaT' a nova data e horário para a continuidade da
mesma.

9.18. Será inabilitado o licitante que não anexar os documentos para comprovar sua
^  habilitação, seja por não apresentar quaisquer dçs 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. - Constatadp o atendimento às exigênciaa.de habilitação fixadas no Edital, o licitante
será declarado vencedor.

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de
02 (duas) horas, a contar da solicitação do Fregoeiro 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.
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10.1.2. conter a indicação do banco, número dá cònta 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 rf 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.
10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares.estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal e
trabalhista de miçroempresa 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 ás 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.
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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 repetidòs 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 ei^^amento da etapa de
lances.

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocadoí
reaberta.

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico Ç'
com a fase do procedimento licitatório.
12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de aç^^^om os dadd^^^Mos no SICAF,
sendo responsabilidade do licitante manter seus dfedos cB^trais atu^zados.

ar a sessão

de acordo

13.1. O objeto da licitação será adj
Pregoeiro, caso não haja interpôs
regular decisão dos recursos ap
13.2. Após a fase recursal, const
competente homologará a,ejí@6edíme

tados.

ao^mtante d^arado vencedor, por ato do
)el^^toridade competente, após a

icitatói

14.1. Não haver

ida(re dos atos praticados, a autoridade

garanti^e execução para a presente contratação.
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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
pra2:b 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 d
poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período,
licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que de
15.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços
registro de todos os itens constantes no Termo (

a cnsM^stro de Preços
luando s^toado pelo(s)
amente aa

to necess^ias para o
^icaç^do licitante

vencedor, a descrição do(s) item(ns), as
demais condições.
15.4.1. Será incluído na ata, sob a forma c
cotar os bens ou serviços com preços i
classificação do certame, excluído o percentií
o objeto não atender aos requisitos pr

uantidades

licitan

registrados e

intes que aceitarem
edor na seqüência da

preferência, quando
í 1993;

16.1. Após a homologac^iies^flüicitál^L em se^o realizada a contratação, será firmado
Termo de Contrato ou ej^tidom^um^mequil^ente.
16.2. O adjudicatário t®. o prazcn^^S (a^py.dias úteis, contados a partir da data de sua
convocação, para/assi^y o Term™de O^ntrato ou aceitar instrumento equivalente,

ta ^ ipenho/Earta Contrato/Autorização), sob pena de decair doconforme o cas

im püs^^úízo d^sancões previstas neste Edital.
convcrca^o para comparecer perante o órgão ou entidade para a

ito, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura,
icia i^dstal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para
^volvido no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu

direito à contratai

16.2.1. Alternativa

assinajaiíMj^ Termi
mediante

que. seja as^y^dd
recebimento.

16.2.2. O prazo pnMfto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justific^a do adjudicatário e aceita pela Administração.
16.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa
adjudicada, implica no reconhecimento 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 direitòs da Administração previstos nos artigos 79
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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 de 2002, consulta
prévia ao CADIN.
16.5.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do ii e contrato, e o
fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ( ^mento, sem
ônus, antes da contratação.
16.5;2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o coi
a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cúfco) dias
das penalidades previstas no edital e anexos.
16.6. Na assinatura do contrato ou da ata de regisíto de^

das condições de habilitação consignadas
durante a vigência do contrato ou da ata d(
16.7. Na hipótese de o vencedor da licitacãd^to jg^nibro^r ̂ condições de habilitação
consignadas no edital ou se recusar a^^^ar o^^trato oim ata de registro de preços, a
Administração, sem prejuízo da^j^^Ec^^te^s ̂ ^^e&^as demais cominações legais
cabíveis a esse licitante, pq^m^ convoc^^feutro^Ktante, respeitada a ordem de
classificação, para, após a coní^^^ção do^ftequ^tos para habilitação, analisada a
proposta e eventuais doope^ttos cc^p^menta^s e, feita a negociação, assinar o contrato
ou a ata de registro de ̂ ^os.

dever^regularizar
e aplicação

gida a comprovação
ntidas pelo licitante

17.1. Os preç
preços praticados
órgão ̂(^ÉíSSKer as
na alínea

1672 Mesmo

istos em decorrência de eventual redução dos
fato que.eleve o custo dos serviços ou bens, cabendo ao

goQí^^e^ junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas
siàll d^®. 65 da Lei Federal n.° 8.666/93.

anoeiEeGttnprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso
II do Art. 65 d^Lei Federal n.° 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá
optar por cancela^^ébntrato 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.

18.1. 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 Desidérto

«Pt --X c . 363
Aetinatura 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
pos&ui 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 dentrojdo prazo estabelecido
sem justificativa por escrito, aceita pela Administração, sui^rar^^^s penalidades
impostas pela legislação vigente e neste Edital,
18.4.1. Quando houver necessidade de prorrogação do prazofeg entrega < material, a
solicitação deverá ser protocolizada, para análise, junto ao fiscal r^^nsável.

19.1; As obrigações da Contratante e da C^^atada são
Referência, itens 5,5.1 e 5.2, anexo a este e

lidas, no Termo de

20.1. Para efeito de pagamento, ja^<SONTRAT de^^^^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 Pròcuradora-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 VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de
1° d^ 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

da Nota Fiscal, desde que o dpcuniento 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

21
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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®, Ba Lei 8.666793, 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:

21.1. Comete infração administrativa,
licitante/ adjudicatário que:
21.1.1 não assinar o termo de contrato ou a

convocado dentro do prazo de validade da
21.1.2. não assinar a ata de registro de
21 .L3. apresentar, documentação f;
21.1.4. deixar de entregar os do
21.1.5. ensejar o retardamento
21.1.6. não mantiver a

21.1.7. cometer fraude fi

21.1.8. comportar-se d
21.2. O licitante^dju
subitens anterio@>kficá
seguintes sanções^
21.2.1. Advertênci

prejuí
21.2.2.

pela condut^
21.2.3. Suspens^^e licHar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pe^s^ual 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 perdur^em 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 dé 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 adminig^^^^^p consideradas
como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estranAra nos^^^s da Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unid&e administ^gva.
21.6. O processamento .do PAR não interfere no seguimen^^regular d^ processos
administrativos específicos para apuração_ da o^rência d^^mos e^rejuízos à
Administração Pública Federal resultantes de ato le^^^ometido p^^^^^urídica, com
ou sem a participação de agente público. \
21.7. Caso o valor da multa não seja sufic^wfejpara c^^^os pr^iízos causados pela
conduta do licitante, a União ou Ei^^^de P^^rá valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Códig^^to^^^ ^
21.8. A aplicação de qualquer realizar-se-á em processo
admimstrativo que asse^rará o a^^^^a^^^sa ao licitante/adjudicatário,
observando-se o procedimento j<l^isto na L^^k 8.6^^^fe 1993, e subsidiariamente na Lei
n° 9.784, de 1999. M

Reaçãojpaas sanções, levará em consideração a
infra^^^tf ar^^^d^^tivo da pena, bem como o dano causado à
o o princip^^a ̂^^írcionalidade.
jp obrigatoS^nertfe registradas no SICAF.

21.9. A autoridade co

gravidade da conduta
Administração, observ
21.10. As penalidades s

Was^^B^^iites da data desi^ada para a abertura da sessão pública,
qualquer^^^^^^^ iirS^iar este Edital.-
22.2. A im^gn^^ poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
licitacao@saod^^^io.ba.gov.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Pça
Emerson Barbosa^/%^1, 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 sóbrê 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.

22.7rl. 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.

22.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema elwanico
22.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualqi^ fato supU^aiente
realização do certame na data marcada, a sessão se^^utomaticam^
primeiro dia útil subsequente,, no mesmo horári
haja comunicação em contrário, pelo Pregoeir
22.3. Todas as referências de tempo nq^^ital,
observarão o horário de Brasília - DF.

22.4. No julgamento das propostas e^s^iiabil
falhas que não alterem a substânc^
mediante despacho fundamen^
validade e eficácia para fins de
22.5. A homologação do
22.6. As normas disci^nadd a
ampliação da disputa

isono

um

aviso

e impeça a

íerida para o
nte estab^cido, desde que não

nte a sessão pública

o Pr^oeiro poderá sanar erros ou
d^lmentos e sua validade jurídica,
acessível a todos, atribuindo-lhes

o.

citaçãoJ0ão implicará direito à contratação.
erão sempre interpretadas em favor da

esde que não comprometam o interesse da
a ffiialidade e a segurança da contratação,
tos de preparação e apresentação de suas propostas
nenhwm. caso, responsável por esses custos,

duça^lüu do resultado do processo licitatório.
tabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do

ncimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
açao.

de exigências formais não essenciais não importará o afastamento
ê seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da

público.

Administração,
22.7. Os licitantê

e  Administrá

independentemente
22.8.

início e

expediente
22.9. O desaterii^iento
do licitante,

isonomia e do interesse

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 I - 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 - Tèrnío dé 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

23.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Sã'o Desidério, esta
quaisquer dúvidas oriundas do presente, renunciando-se a
privilegiado que seja.
São Desidério/BA, XXX de XXXX de 202a

Márcia Bastos Cari

Pregoein

ara dirimir

por mais

Praça Emerson Barbosa, n*" 01, Centro. CEP: 47.820-000.
Telefax: (77)3623-2145
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TERMO DE REFERÊNCIA
1. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1. Lei n°. 8.666/93, atualizada;

1.2. Lei n° 10.520 de 17107/2002, que instituiu modalidade^^^^^^^? denominada
pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outr^ providêra

1.3. Lei complementar 123/2006 e 147/2014 e suas alteraçõ^^ue institiflo Estatuto
Nacional de Microempresa e Empresa de Pequenq^orte.

1.4. Decreto Federal 7.892/2013 e Decreto Municipal Q2'

1.5. Decreto Federal n° 10.024/2019 - Pregão^etrõnico

1.6. Lei Federal n° 13.979/2020 - Enfrentaram

1.7. Medida Provisória n° 926/202()^tf#MB^ da^^^° 1^^9/2020

1.8. Portaria n° 1.857 de 28^^^^^0, que^^põe^^òre a transferência de incentivos
financeiros aos rnurücípm^j^^^Di^^to FederM para combate à Emergência em Saúde
Pública de ImportânciynternaciS^ decorrência do Coronavírus/Covid-19,
considerando as ̂ tola^^blicas da báfiica de ensino.
1.9. Agrupament^W Ito^

upou os itens deste Termo de Referência por lotes levando em
creto n° 7892/-2013:consi

adminis

. 8°: O órgão gerenciador poderá dividir a quantidade total do item em
>, 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."

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

26



* 'ísj ■*

Prefeitura de Sfio Oesidérto

c^L- 369

AMinalura da Pregoeira

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

1.10. 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. OBJETO

2.1. O objeto da presente licitação consiste no Registro de Preço jj^a aquisiç^^^ materiais e
insümos necessários para ações de prevenção "e"enfrentamento dStonergência ^corrente da
Pandemia da Covid-19 nos espaços escolares muiiicipais dajôão Desidéi^^iam obiPtA de garantir
segurança sanitária durante a reabertura e funcioname^^^ede de educ^^^sica do ensino
mumcipal, unplementando ações para enfrentanj^ro^e for^^tcoorden< i entre as secretarias
envolvidas. . .

3. DA JUSTIFICATIVA

Considerando a atual crise

vírus tem alta transmissí

casos leves, graves, pod
insumos que auxuH^ na

confirmados de infè^^^àpelo

:oronavírus (Covid-19), tendo em vista que o

Fome Respiratória Aguda que podem variar de
jer letM, ê evidente a necessidade de adquirir materiais e

ívenção e controle na assistência aos casos suspeitos ou

Diante da^tuação á^pf^^^yersos incentivos financeiros estão sendo transferidos aos estados,
mumclpioS^ga^gUo^f^eral^^mplo da Portaria n° 1.857/GlVI/MS, de 28 de julho de 2020, que
repassou aos ^ipucípíi^^ Distrito Federal um incentivo financeiro específico para as ações de
prevenção à dissem^^ão do Sars-CoV-2 no contexto escolar, sinalizando que o mesmo deve ser
utilizado para com^a de materiais e insumos necessários à garantia da segurança sanitária dos
estudantes e dos profissionais da educação e para ações de promoção da saúde e prevenção da
Covid-19 na reabertura das escolas.

4. DAS ESPECIFICAÇÕES

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

^^RylTÍ;.,

1

TERMÔMETRO CLÍNICO, AJUSTE DIGITAL, C/ VISOR, USO

AXILAR/ORAL, C/ ALARME, MEMÓRIA DE ÚLTIMA MEDIÇÃO.

EMB. INDIVIDUAL.

UND 300 R$16,75 R$5.025,00

2

TERMÔMETRO CLÍNICO, MEDIÇÃO Ã DISTÂNCIA, AJUSTE

DIGITAL, C/ VISOR, USO EM TESTA, C/ ALARME, MEMÓRIA DE

APROX. DE ATÉ 10 MEDIÇÕES, EMBAL. INDIVIDUAL.

UND 300 R$266,04 R$ 79.812,00

3

TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR, MATERIAL NÃO

TECIDO 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA CERCA DE 3DG/CM2,

C/ ELÁSTICO EM TODA VOLTA, TAM. ÚNICO,

HIPOALERGÊNCICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX, EMB. C/ 100

UND.

CX 100 R$ 15,81 R$1.581,00

4

LUVA LÁTE?< DESCARTÁVEL P/ PROCEDIMENTO NÃO

CIRÚRGICO, ATÓXICA, AMBIDESTRA, FORMATO ANATÔMICO,

RESISTENTE Ã TRAÇÃO. TAM: P, EMB. C/ 50 PARES.

CX 100 R$25,51 RS 2.551,00

5

LUVA LÁTEX DESCARTÁVEL P/ PROCEDIMENTO NÃO

CIRÚRGICO, ATÓXICA, AMBIDESTRA, FORMATO ANATÔMICO,

RESISTENTE Ã TRAÇÃO. TAM: M, EMB. C/ 50 PARES.

CX 100 R$35,91 RS 3.591,00

6

LUVA LÁTEX DESCARTÁVEL P/ PROCEDIMENTO NÃO

CIRÚRGICO, ATÓXICA, AMBIDESTRA, FORMATO ANATÔMICO,

RESISTENTE Ã TRAÇÃO. TAM: G, EMB. C/ 50 PARES.

CX 100 R$24,90 RS 2.490,00

7

PROTETOR FACIAL, VISEIRA TIPO FACE SHIELD,

ADULTO/INFANTIL (AJUSTÃVEL), EM ACETATO INCOLOR,

HIGIENIZÂVEL, ESPUMA NA FACE INTERNA DO VISOR, PODE SER

USADO EM CONJUNTO C/ ÓCULOS E/OU MÁSCARAS FACIAIS

DIVERSAS E/OU SIMILARES

UND 3000 R$35,00 R$105.000,00

8

ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MATERIAL:

POUCARBONATO, TRANSPARENTE, LENTE ANTIEMBAÇANTE,

APOIO NASAL C/ .PROTEÇÃO LATERAL, HASTE TIPO ESPÁTULA

QUE REGULA COMPRIMENTO.

UND 3000 R$7,C0 R$21.000,00

9

MÁSCARA CIRÚRGICA (RESPIRADOR DESCARTÁVEL

DOBRÁVEL), C/ 4 TIRAS ELÁSTICAS, SIMPLES C/ CLIP NASAL, 3

CAMADAS DE FILTRO BACTERIOLÓGICO 95% (1 MICRON),

FORMATO ADULTO, PARA USO HOSPITALAR, EMB. C/ 50 UND.

CX 150 R$ 91,00 R$13.650,00

Praça Emerson Barbosa, n*' 01, Centro. CEP: 47.820-000.
Telefax: (77)3623-2145
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10

MÁSCARA N95/PFF2, C/ CLIP NASAL, SEM FILTRO OU VÁLVULA

(RESPIRADORX>ESCARTÁVEL DOBRÁVEL), EMB. C/ MÍNIMO DE 50

UNO.

CX 200 R$311,49 R$62.298,00

11
MÁSCARA Cy VÁLVULA, (RESPIRADOR REUTILIZÁVEL

DOBRÁVEL), EMB. C/ MÍNIMO DE 50 UND.
CX 200 R$135,20 R$27.040,00

12 MÁSCARA DESCARTÁVEL SIMPLES, EMB. C/ MÍNIMO DE 50 UND. CX 200 R$33,50 R$6.700,00

13

MÁSCARA MULTIUSO, MATERIADPOUÉSTER E/OU ALGODÃO,

TIPO USO;REUTIUZÁVEL, FINALIDADE:PROTEÇÃO INDIVIDUAL,

DUPLA CAMADA, TIPO CORREIA:AJUSTE C/ ELÁSTICO

ORELHAS, TAMANHO:INFANTIL, COR:BRANCO,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAI&SEMIFACIAL, C/ PREGAS

HORIZONTAIS.

UND 5000 R$5,80 R$29.000,00

14

MÁSCARA MULTIUSO, MATERIAL:POUÉSTER E/OU ALGODÃO,

TIPO USO:REUTIUZÁVEL, FINALIDADE:PROTEÇÃO INDIVIDUAL,

DUPLA CAMADA, TIPO CORREIA:AJUSTE C/ ELÁSTICO

ORELHAS, TAMANHO:ADULTO, COR:BRANCO,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEMIFACIAL, C/ PREGAS

HORIZONTAIS.

UND 10000 R$4,01 R$40.100,00

15

DISPENSER HIGIENIZADOR, SUSPENSO/PAREDE P/ÁLCOOL EM

GEL, C/ RESERVATÓRIO, BRANCO, VISOR FRONTAL, EM PLÁSTICO

ABS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 800ML.

UND 300 R$33,05 R$ 9.915,00

16

DISPENSER HIGIENIZADOR, SUSPENSO/PAREDE P/ SABONETE

LÍQUIDO, C/ RESERVATÓRIO, BRANCO, VISOR FRONTAL, EM

PLÁSTICO ABS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 800ML.

UND 300 R$33,05 R$9.915,00

17 DISPENSER P/PAPEL TOALHA EM BONINA DE NO MÍNIMO lOOM. UND 300 R$55,69 R$16.706,00

18 AVENTAL DESCARTÁVEL, MANGA LONGA, PUNHO ELÁSTICO,

UNISSEX, COR: EM TOM CLARO, TAM: ÚNICO, CONFECCIONADO

EM TNT, 100% POUPROPILENO, GRAMATURA CERCA DE BOG/CM^.

PACOTE C/ 10 UND

PCT 2000 R$30,90 R$61.800,00

19

AVENTAL HOSPITALAR, TIPO:CAPOTE CIRÚRGICO,

MATERIALrSMS, TAMANHO :ÚNICO, GRAMATURAiCERCA DE 40

G/CM2, COR:. EM TOM CLARO, COMPONENTE:TIRAS PARA

FIXAÇÃO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:MANGA LONGA.

UND 500 R$15,26 R$ 7.630,00

20

SAPATILHA HOSPITALAR (PROPÉ) DESCARTÁVEL, C/ ELÁSTICO,

TAM: ÚNICO, CONFECCIONADO EM TNT, 100% POLIPROPILENO,

GRAMATURA CERCA DE SOG/CM^. EMB. C/ 100 UND.

PCT 200 R$30,37 R$6.073,33

Praça Emerson Barbosa, n® 01, Centro. CEP: 47.820-000.
Telefax: (77)3623-2145
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21.
FITA P/ ISOLAMENTO DE ÁREA, MATERIAL: POUÉSTER, ROLQ

200M, LARGURA APROX.: 7CM, COR: PRETO/AMARELO.
UND 500 R$7,64 R$3.820,00

22

FITA ADESIVA P/ DEMARCAÇÃO DE SOLO E/OU SUPERFÍCIES,

ROLO: 30M, LARGURA APROX. : 5CM, COR: PRETO E/OU

AMARELO.

UND 500 R$ 17,74 R$8.870,00

23
PULVERIZADOR, CONTÉM BICO BORRIFADOR, EM PLÁSTICO,

TIPOSPRAY,500ML.
UND 300 R$9,01 R$2.703,00

24 ÁLCOOL EM GEL ANTISSÉPTICO 70% INPM, EMBALAGEM: 500ML. UND 500 R$10,73 RS 5.363,33

25 ÁLCOOL EM GEL ANTISSÉPTICO 70% INPM, EMBALAGEM: IGOOML. UND 500 R$19,83 R$9.915,00

26 ÁLCOOL EM GEL ANTISSÉPTICO 70% INPM, EMBALAGEM: 5000ML UND 500 R$71,33 R$35.666,67

27 ÁLCOOL LÍQUIDO 70% INPM, EMBALAGEM: lOOOML UND 500 R$8,75 R$4.373,33

28
SABONETE LÍQUIDO, EMBALAGEM: 5CC0ML. UND 500 R$23,25 R$11.625,00

29

PAPEL TOALHA EM BOBINA DE NO MÍNIMO lOOM. (ESTE ITEM

DEVE SE ADEQUAR AO ITEM 17)
UND 500 R$63,95 R$31.976,67

30

GARRAFA (TIPO SQUEEZE), APLICAÇÃO: ÁGUA, MATERIAL:

PLÁSTICO RESISTENTE, ATÓXICO, PERSONAUZADA C/ BRASÃO

DO MUNICÍPIO, TAMPA ROSQUEÁVEL E BICO DE PVC (SILICONE),

CAPACIDADE, MÍNIMA (APROX.): 500ML, CORPO E TAMPA NAS

CORES SÓLIDAS: VERDE, AZUL, VERMELHO, LARANJA.

UND 8000 R$5,09 R$40.720,00

ft w
m  ̂ TOTAL GERAL: R$ 666.910,33

^  ̂SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS MIL, CENTO E NOVENTA E SETE REAIS)

5. DOS I^AIS,D OS E DAS CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DO OBJETO.

5.1. A licitant^cencea^^deverá executante o objeto em estrita conformidade com disposições e

especificações do^^^ da licitação, de acordo com este Termo de Referência, proposta de preços
apresentada, e aindá; nos termos da minuta do contrato que integra o presente edital.

5.2. A contratada deverá efetuar a entrega/prestação de objeto/serviço de acordo ao pedido da

secretaria.

6. DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

Praça Emerson Barbosa, n° 01, Centro. CEP: 47.820-000.
Telefax: (77)3623-2145
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6.1. Pela execução do objeto, quando devidamente solicitado e entregue, a Contratante pagará à

licitante vencedora o valor constante em sua proposta comercial, sem qualquer ônus ou acréscimo.

6.1.1. Nos preços propostos deverão estar inclusos, além do lucro, todas as despesas e custos, como

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

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

Municipalidade, nenhum custo adicional.

6.2. Os pagamentos serão efetuados, mediante a aceitação e ateste da nota^^alnela secretaria.
6.3. Os pagamentos serão creditados em favor da contratada por m^ de d^^^ Bancário em
conta corrente indicada na proposta, contendo o nome do banco, ag^^a, localida^^ número da
conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito. ji

6.3.1. As notas fiscais que apresentarem incorreções serã^^^lvidas à cor^^^^^s^ vencimento
ocorrerá em 10 (dez) dias após a data de sua apresentó^|p vá^^^ \
6.3.2. Do montante devido, serão deduzidos^^ valoj^s ref^^es ã^^enção de Tributos e
Contribuições nos termos e gradação da legisláS^^cal n^roente.
6.4. A licitante vencedora deverá, obrie^d^^. ̂̂ ^ota ̂ai/Fatura com CNPJ idêntico ao
apresentado para fins de habilita^^no cer^^^|e c^^^^^itemente lançado no instrumento
contratual.

6.5. O pagamento ̂a ser co^^ppnado ̂apresentação pela Contratada, dos seguintes

documentos: a) CertidãoMe regulari^^^do^^^^^) Certidão Negativa de Débitos trabalhistas; c)
Certidão da receita Jêder^^l Certidão rotativa estadual; d) Certidão negativa municipal.
6.6. Nenhum P^S^^ffi^sa^^^iado à^ontratada enquanto pendente de liquidação em qualquer
obrigação que lhe te^i^^tio iii^^^^^m decorrência de penalidade ou inadimplemento, sem que
isso quaSíuer^mpgnsação.

7. DAS DOTAÇ^S ORÇAMENTÁRIAS:
^

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 entrega/prestação de

objeto/ serviço.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

Telefax: (77)3623-2145
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8.1. A Contratada obriga-se a executar o objeto, conforme descritos no Termo de Referência.

8.2. Proporcionar- todas as condições necessárias ao bom andamento entrega/prestação de

objeto/serviço contratados;

8.3. Comunicar a empresa contratada, qualquer irregularidade na entrega/prestação de

objeto/serviço;

8.4. Notificar, por escrito, à contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de

entrega/prestação de objeto/ serviço, fixando prazo para a sua correção;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um represent^te espe^ designado,

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

8.6. Rejeitar, no todo ou em parte, entrega/ prestação de objeto/ serv^®;ealizados b desacordo

com este Termo de Referência.

9. SANÇÕES

9.1. Com fimdaménto nos artigos 86 e 8

caso de atraso injustificado, assim Cíaí^iderado

obrigação, sem prejuízo das responsai

às seguintes penalidades

a) advertência por escrit

b) multa moratóri^e O,

descumprimento

três décim(S)or f

esa contratada ficará sujeita, no

a inexecução total ou parcial da

, assegurada a prévia e ampla defesa.

especificações contrj

atraso

da execução^

ento) ao dia, até o limite de 3% (três por cento), por

tratual,Mitrega/prestação de objeto/serviço em desacordo com as

u de^^^^alidade, atraso injustificado (aplicável até o quinto dia de

parcela correspondente ao mês de ocorrência do inadimplemento

de 10 (dez) diasxorridos, contados do recebimento da notificação

oficial;

c) multa compensat^^ 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 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;

32
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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 penalidade, que 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 ''h" 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", poderão ser a

alínea "b", facultada a defesa prévia do interessado no respectivo p

dias úteis.

9.4. A multa aplicada após regular processo adminisMIliyo será desc

eventualmente devidos pela Administração ou aind

9.5. Da sanção aplicada caberá recurso, no praz

superior àquela que aplicou a sanção

9.6. A Autoridade Competente poden

atribuir ao recurso interposto eficácia^spensiv^

9.7. No caso de atraso no recolhimen^p^multa, o "^or séfá acrescido de compensação financeira,

calculado pela fórmula n^^^ágraf^segundo da cláusula décima quarta deste
Instrumento. O valor d^devoluçã^^^nul^^^Szada pela PMSD face provimento de recurso,
também será acresço d^^mpensação l^nc^a calculada pela mesma fórmula.
9.8. Caberá ao respc^^el a^^iado peWPMSD, para fiscalização e acompanhamento da execução
contratual, comuni^^mmob^^^ffia das cláusulas contratuais, para fins de adoção das
penaUd^B^^ijeigue tr^ est^^á%isula.

9.9. De acoro^m^^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 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.

33

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


