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Governo Municipal de Bela Cruz
TIPO MENOR PRECO POR ITEM
Este procedimento Iicitatério obedecera, integralmente, a Lei n° 10.520, de 17 de julho de
2002, Decreto n° 10.024/2019, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n° 8.666, de 21 de junho
de 1993, a Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e as exigéncias
estabeiecidas neste Edital.
OBJETO:
AQUISIQAO DE EQUIPAMENTOS I E MATERIAl§ PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BELA CRUZ/CE.

DIAIHORARIOS:
RECEBIMENTO DE PROPOSTAS ATE: so/os/2022 - Horas 08:00:00
ABERTURA/ANALISE DAS PROPOSTAS: 30/08/2022 — Horas 08:01:00
lNiCfO DA SESSAO DE DISPUTA DE PRECOS: 30/08/2022 — Horas 09:00:00

REFERENCIA DE TEMPO: Para todas as referéncias de tempo sera observado o horario de
Brasilia /DF e. dessa forma, serao registradas no sistema eletrénico e na documentagao
relatéva ao certame.
FORMALIZACAO DE CONSULTAS E EDITAL belacruzlicitacao@gmail.com
- Enderego:
LOCAL: - www.bbmnetlicitacoes.com.br
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Pregéo n° 015/22-PE-FMS
1. - DISPOSICCES PRELIMINARES:

1.1 - A PREITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ/CE através da Secretaria de Saude e este
Pregoeiro, designado pela Portaria n° 003/2021 de 04 de Janeiro de 2021, torna publico para
conhecimento dos interessados que na data, horario e local ja indicados anteriormente,
realizar-se-a licitagao na modalidade PREGAO ELETRCNICO, do tipo MENOR PRECO POR
ITEM.
1.2 -- O Pregao Eletronico sera realizado em sessao publica, por meio da INTERNET,
mediante condicoes de seguranga - criptografia e autenticagao - em todas as suas fases. Os
trabalhos serao conduzidos por servidor da PREFEITURA MUNICIPAL, denominado
Pregoeiro, mediante a insercao e monitoramento de dados gerados ou transferidos para 0
aplicativo "BBMNET Licita<;oes“, constante da pagina eletronica do BBMNET — Licitagoes
Publicas, no endereco vWvw.bbmnetlicitacoes.com.br.
2. - DO OBJETO:
2.1 , - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS
MATERIAIS I PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BELA CRUZ/CE.
3. DI) REGISTRO DE PRECOS.

3.1. A Ata de Registro de Pregos, durante sua vigéncia, podera ser utilizada pelo(a)
GOVERNO MUNICIPAL DE BELA CRUZ, na condioao de orgao gerenciador e pelas demais
Unidades Administrativas, ambas, da Prefeitura Municipal de Bela Cruz, na condigao de
orgaos participantes, e por qualquer outro orgao ou entidade da Administraoao que nao tenha
participado do certame Iicitatorio, mediante prévia consulta a(o) GOVERNO MUNICIPAL DE
BELA CRUZ da Prefeitura Municipal de Bela Cruz, desde que devidamente comprovada a
vantagem.
3.2. Os orgaos e entidades que nao participaram do Registro de Precos, quando desejarem
fazer uso da Ata de Registro de Pregos deverao manifestar 0 seu interesse junto a(o)
GOVERNO MUNICIPAL DE BELA CRUZ da Prefeitura Municipal de Bela Cruz, que indicara
as possiveis Iicitantes e respectivos precos registrados.

3.3. Cabera a empresa adjudicatéria beneficiéria da Ata de Registro de Pregos, observada as
condioées nela estabelecidas, optar ou nao pelo fornecimento dos produtos,
lndependentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento nao
prejudique as obrigaooes anteriormente assumidas.
/'
3.4. As aqulsiooes adicionais a que se refere o item anterior nao poderao exceder, por orgao
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ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de
Precos.
3.5. O quantitativo decorrente das adesoes a ata de registro de precos nao podera exceder,
na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de precos
para o orgao gerenciador e orgaos participantes, independente do numero de orgaos nao
participantes que aderirem.
3.6. A existéncia de precos registrados nao obriga aos orgaos ou entidades Participantes, a
adquirir o objeto licitado, sendo facultada a realizacao de licitacao especifica para a aquisicao
pretendida, assegurado ao beneficiario do registro a preferéncia de fornecimento em
igualdade de condicoes.
4. - EORMALIZACAO DE CONSULTAS:

4.1 -- Decai do direito de solicitar esclarecimentos dos termos do edital de licitacao perante a
Administracao, o licitante que nao o fizer antes do segundo dia util que anteceder a data
fixada para receblmento das propostas.

5. - DA IMPUGNAQAO:
5.1 - Qualquer pessoa fisica ou juridica podera impugnar o ato convocatorio do Pregao
Eletronico,
dirigindo
a
impugnacao
por escrito
ao
seguinte
endereco:
beIacruzIicitacao@gmaiI.com.
5.2 Decal do direito de impugnar os termos do edital de licitacao perante a Administracao, o
interessado que nao o fizer até 0 terceiro dia util que anteceder a data fixada para
receblmento das propostas.

6. - CONDICOES PARA PARTICIPACAO:
6.1 — Poderao participar do processo os interessados que atenderem a todas as exigéncias
contidas neste edital e seu anexo.
6.2 - Estarao-impedidos de participar, direta ou indiretamente, de qualquer fase deste
processo Iicitatério os interessados que se enquadrem em uma ou mais das situacoes a
seguir:
6.2.1 - estejam constituidos sob a forma de consorcio;
6.2.2 - estejam cumprindo a penalidade de suspensao temporaria ou de impedimento
de Iicitar e de contratar;

6.2.3 - sejam declaradas inidéneas em qualquer esfera de Governo;
A 6.2.4 - estejam sob faléncia, recuperacao judicial e extrajudicial, dissolucao ou
liquidacao;
ﬂ/
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6.2.5 - isoladamente ou em consorcio, sejam responsaveis pela elaboracao do projeto
basico, ou executivo ou da qual 0 autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador,
responsaveis técnicos ou subcontratados;
6.2.6 - sejam sen/idores ou dlrigentes de orgao ou entidade contratante ou responsavel
pela Iicitagao.
7. - BEGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME:

7.1 - O certame sera conduzido pelo Pregoeiro, que tera, em especial, as seguintes
atrlbuigoes:
7.1.1 - coordenar os trabalhos da equipe de apoio;
_ 7.1.2 - responder as questoes formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
7.1.3 - abrir as propostas de precos;
7.1.4 - analisar a aceitabilidade das propostas;

7.1.5 - desclassificar propostas indlcando os motivos;
7.1.6 - conduzir os procedimentos relativos aos lances e a escolha da proposta ou do
lance de menor preco;
7.1.7 - verificar a habilitacao do proponente;
7.1.8 - declarar o vencedor;
7.1.9 - receber, examinar e submeter os recursos a autoridade competente para
julgamento;
7.1.10 elaborar a ata da sessao;
7.1.11 - encaminhar o processo a autoridade superior para homologar e autorizar a
contrataoao.
8. — _DO CREDENCIAMENTO DO LICITANTE NO PORTAL BBMNET:

8.1 -- Os procedimentos para credenciamento e obtencao da chave e senha de acesso
poderao ser iniciados diretamente no site de licitaoées no endereoo eletronico
vvvvw.bbmnetIicitacoes.com.br, acesso “credenciamento — Iicitantes (fornecedores)".
8.2 — As duvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletronico poderao ser
dirimidas através da central de atendlmento aos Iicitantes, por telefone, WhatsApp, Chat ou email, disponiveis no endereco eletronico wvvvv.bbmnetlicitacoes.com.br.
/
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8.2.1 — Qualquer duvida dos interessados em relacao ao acesso no sistema BBMNET
L|c|tag6es podera ser esclarecida através dos canis de atendlmento da Bolsa Brasileira
de Mercadorias, de segunda a sexta-felra, das 8 as 18 horas (horario de Brasilia) através
dos canals informados no site vvvwv.bbmnetIicitacoes.com.br.
9. - PARTICIPACAO/PROPOSTAS/LANCES:

9.1 - A participacao no certame dar-se-a por meio da digitacao da senha pessoal e
lntransferlvel do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de
pregos, por meio do sistelma eletronico no sitio vvvvvv.bbmnetlicitacoes.com.br , opgao "Login"
opcélo “Licitacéo Publica” “SaIa de Negociacao”
9.1.1 — As propostas de preco deverao ser encaminhadas eletronicamente até data e horarlo
definidos, oonforme indicacao na primeira pagina deste edital.
9.2 - Caberé ao fornecedor acompanhar as operacoes no sistema eletronico durante a sessao
publica do pregao, ficando responsavel pelo onus decorrente da perda de negocios diante da
inobservéncia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.
9.3 ~ Caso haja desconexao com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitlva do pregao, o
sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos Iicitantes para a recepcao dos lances,
retornando o Pregoeiro, quando possivel, sua atuacao no certame, sem prejulzo dos atos
realizados.
9.3.1 - Quando a desconexao persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao
do pregao sera suspensa e tera reinicio somente apos reagendamento/comunicacao
expressa aos participantes via “chat” do sistema eletronico, onde sera designado dia e
hora para a continuidade da sessao.
9.4 - Caso exista a necessidade de ser suspenso o pregao, tendo em vista a quantidade de
Iotes, o pregoeiro designaré novo dia e horario para a continuidade do certame.
9.5 -A O andamento do procedimento de licitacao entre a data de abertura das propostas e a
adjudlcacao do objeto deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal
“www.bbmnetlicitacoes.com.br”, que veiculara avisos, convocacoes, desclassificacoes de
Iicitantes, justificativas e outras decisoes referentes ao procedimento.
10. - DA PROPOSTA DE PRECOS:

10.1 - O encaminhamento de proposta pressupoe também pleno conhecimento e atendlmento
de todas as exigéncias contidas no edital e seus anexos. O fornecedor sera responsavel por
todas as transacoes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletronico, assumindo
como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
10.2 — As propostas encaminhadas terao prazo de validade de 60 (sessenta) dias
consecutivos, contados da data da sessao de abertura desta licitacao, oonforme disposlcao
legal.
!/

RUA SETE DE SETEMBRO, N° 34 - CENTRO - BELA CRUZICE - CEP: 62570-000

5

/’

1+

v1

p

1'

"‘i'i£1“‘

ratr

g

,7ass‘

ESTADO oo CEARA , I .0 \és~ !‘\4

GOVERNO MUNICIPAL DE BELA cnuz y
Prefeitura Municipal de Bela Cruz "

gr

\»§. 2.i >*'

10.2.1- Ao apresentar sua proposta o licitante concorda especificamente com as seguintes
condicoes:
10.2.1.1 - Os produtos ofertados deverao atender a todas as especificacoes constantes
deste Edital e Termo de Referéncia.
10.2.1.2 - Os precos deverao ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos
no campo aproprlado do sistema eletronico com o VALOR UNITARIO.
10.3-- Ao encaminhar a proposta de precos na forma prevista pelo sistema eletronico, a
licitante devera preencher as informacoes de Marca e inserir Ficha Técnica, sempre que
solicitadas pelo pregoeiro quando do cadastramento do edital na plataforma, sendo vedada a
identificacao do licitante por qualquer meio.
10.3.1 veriflcar a condicao da empresa caso ela seja ME/EPP e informar em campo
prop'lo da plataforma BBMNET Llcitagoes
10.4 - Os precos deverao ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo
aproprlado do sistema eletronico e neles deverao estar inclusas todas e quaisquer despesas,
tals como frete, encargos sociais, seguros, tributos diretos e indiretos incidentes sobre o
fornecimento do objeto licitado.
11. - ABERTURA DAS PROPOSTAS E LANCES:

11.1 - A paltir do horario previsto no edital, tera inicio a sessao publica do Pregao Eletronico,
com a divulgacao das propostas de precos recebidas pelo sitio ja indicado no item 9.1,
passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas.
11.2 - Aberta a etapa competitlva, os representantes dos Iicitantes deverao estar conectados
ao sistema para participar da sessao de Iances. A cada lance ofertado o participante sera
imecliatamente informado de seu receblmento e respectivo horario de registro e valor.
11.2.1 — Para efeito da disputa de pregos, as propostas encaminhadas eletronicamente
pelos Iicitantes seréo consideradas Iances.
11.2.2 — Cada licitante podera encaminhar lance com valor superior ao menor preco
registrado, desde que seja inferior ao seu ultimo lance e diferente de qualquer outro
valor ofertado para o lote.
11.3 - Com o intuito de conferir celeridade a conducao do processo licitatorio, é permitido ao
pregoeiro a abertura e gerenciamento slmultaneo da disputa de varios Iotes da mesma
licltagao.

11.4. Seré adotado para o envio de lances no pregéo eletrénico o modo de disputa “ABERTO
E FIECHADO”, em que os Iicitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance

final e fechado.

/7’

11.5. A etapa de lances da sessao publica tera duracao inicial de quinze minutos. Apos esse
prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apos o que
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transcorrera 0 periodo de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual

seraautomaticamente encerrada a recepcao de Iances.
11.6. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrira oportunidade para que o
auto" da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até dez por cento superiores
aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até

o encerramento deste prazo.
11.6.1. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condigoes definidas neste item, poderao os
autores dos melhores lances, na ordem de classificacao, até o maximo de trés, oferecer um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste

prazo.
11.7. Apos o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara os
lances segundo a ordem crescente de valores.
11.7.1. Nao havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, havera o relnicio da etapa fechada, para que os demais Iicitantes, até o maximo de
trés, na ordem de classificacao, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.
11.8. Assim que a etapa de lances for finalizada e o sistema detectar um empate, oonforme
estabelece os artlgos 44 e 45 da LC 123/2006 a ferramenta inicia a aplicacao automatica do
desempate em favor ME/EPP/MEI, oonforme procedimento detalhado no item 14 deste Edital.
11.9 - O Sistema eletrénico informara as propostas de menor preco de cada particlpante
imecliatamente apos o encerramento da etapa de Iances.
12. -= JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:

12.1 - O Pregoeiro efetuara o julgamento das propostas pelo crltério de "menor prego",
podendo encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta diretamente ao licitante que
tenha apresentado o lance de menor valor por lote, para que seja obtido prego melhor, bem
assim decidir sobre sua aceitacao, observados os prazos para fornecimento, as
especificacoes técnicas, parametros mlnimos de desempenho e de qualidade e demais
concficoes definidas neste edital.
12.2 - Apos 0 encerramento da sessao de disputa e estando o valor da melhor proposta acima
do valor de referéncia, o Pregoeiro negociara a reducao do preco com o seu detentor.
12.3, - Encerrada a etapa de lances da sessao publica e ordenadas as ofertas, o pregoeiro
comprovara a regularidade de situacao do autor da melhor proposta, avaliada na forma da Lei
10.520/2002 e 8.666/93. O Pregoeiro verificara, também, 0 cumprimento das demais

exigéncias para habilitacao contidas nos itens 13 e 14 deste Edital.
12.3.3 — No caso de desclasslficacao do licitante arrematante, o novo licitante
convocado devera apresentar documentacao e proposta nos mesmos prazos
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previstos nos itens 13 e 14, a contar da convocacao pelo pregoeiro através do chat
de mensagens.
12.3.4 - A inobsen/ancia aos prazos elencados nos itens 13 e 14, ou ainda o envio
dos documentos de habilitagao e da proposta de precos em desconformidade com
o disposto neste edital ensejara a inabilitagao do licitante e consequente
desclassificacao no certame, salvo motivo devidamente justificado e aceito pelo
Pregoeiro.
12.4 - Se a proposta ou lance de menor valor nao for aceitavel, ou se o licitante desatender as
exigéncias habilitatorias, o Pregoeiro examinara a proposta ou o lance subsequente,
veriflcando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitacao, na ordem de classificagao, e
assim sucessivamente, até a apuracao de uma proposta ou lance que atenda ao edital.
12.5 - Considera-se inaceitavel, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que nao atender
as exigéncias fixadas neste Edital.
12.6 - Havendo Iances no tempo de disputa da sessao publica, a proposta final de precos do
licitante detentor da melhor oferta devera ter seus valores unitarios e totals ajustados de forma
que os pregos de cada um dos itens nao resultem, apos os ajustes, inexequiveis ou
superfaturados.
12.7- O licitante detentor da melhor proposta deveré apresentar, no prazo méximo de 02
(duas) horas apos o término da sessao de disputa de Iances do ultimo lote/item do pregao,
via e-mail do pregoeiro indicado na primeira folha deste edital, a proposta final de precos, os
documentos de habilitagao deste Edital.
12.8_- Constatado o atendlmento das exigéncias fixadas no edital, inclusive as exigéncias de
habilitacao, o licitante sera declarado vencedor do certame pelo Pregoeiro.

13. - DA HABILITAQAO:
13.1.) Os documentos relativos a habilitacao dos Iicitantes, deverao ser encaminhados até a
abertura da sessao publica (fim de receblmento das propostas), conforme previsto neste
edital, contados da convocacao do Pregoeiro, por meio eletrénico (upload), nos formatos
(extensoes) “pdf”, “doo”, “xls”,“png” ou “jpg", observado o llmite de 6 Mb para cada arquivo,
oonforme regras de aceitacao estabelecidas pela plataforma vvwvv.bbmnetIicitacoes.com.br.
13.2,. Franqueada vista aos interessados e decorrido 0 prazo de 10 (dez) minutos, sera aberto
o prazo para manifestacao da intencao de interposicao de recurso.
13.3. O nao cumprimento do envio dos documentos de habilitacao dentro dos prazos
estabelecidos, acarretaré a desclassificacao e/ou inabilitagao da licitante, bem como as
sancoes previstas neste Edital, podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a
proposta ou o lance subsequente.
/
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13.4.‘ A empresa particlpante e seu representante legal sao responsaveis pela autenticldade e

veracidade dos documentos enviados eletronicamente.
13.6 - A empresa detentora da proposta de menor preco devera apresentar os seguintes
documentos comprobatorios de habilitacao e qualificacao:
13.6.1 - Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa se expirar. Na
hlpotese do documento nao conter expressamente o prazo de validade, devera ser
acompanhado de declaracao ou regulamentacao do orgao emissor que disponha sobre a
validade do mesmo. Na auséncla de tal declaracao ou regulamentacao, o documento sera
considerado valido pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data de sua emissao;
13.6.2 - Para Habilitacao Juridica:
13.6.2.1 - Cédula de identidade e cpf do responsavel legal ou signatarlo da
proposta.
13.6.2.2 - registro comercial, no caso de empresa individual;
13.6.2.3 - ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente
registrado no orgao competente, em se tratando de sociedades comerciais (empresariais), e,
no caso de sociedade por acoes, acompanhado de documentos comprobatorios da eleicao

dos atuais admlnistradores;
i
13.6.2.4 - decreto de autorlzacao, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pals, e ato de registro ou autorizacao para funcionamento
expedido pelo orgao competente, quando a atividade assim o exigir;
13.6.2.5 - Declaragao da licitante de que nao possui em seu quadro de pessoal
empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou lnsalubre e
de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condigao de aprendiz, a partir de 14
anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituicao Federal de 1988 (Lei n.° 9.854, de
1999).
' 13.6.3 - Para Reqularidade Fiscal:
13.6.3.1 - inscricao no Cadastro Nacional de Pessoa Jurldica (CNPJ), do
Ministério da Fazenda;
13.6.3.2 - Inscrigao no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, se
houver, relativo a sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto deste edital;
13.6.3.3 - Certificados de regularidade de situaoao perante o FGTS (Certificado
de Regularidade do FGTS) demonstrando situagao regular no cumprimento dos encargos
sociais instituidos por lei;
.
/
>
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13.6.3.4 - Certidées de regularidade de situacao 53%;’ com as Fazendas:
Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal do domicilio/sede da licitante.
13.6.3.5 - O licitante devera apresentar toda a documentacao exigida para efeito
' de comprovagao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricao,
sob pena de ser inabilitado.
if 13.6.4 - Para Reqularidade Fiscal Trabalhista:
13.6.4.1 - Certidao negativa de Débltos Trabalhistas, oonforme Lei n° 12.440, de
07 de julho de 2011.
13.7.5 - Para Qualificacao Técnica:
13.7.5.1 - A Qualificacao Técnica sera comprovada mediante a apresentacao de
atestado fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove aptidao
para o fornecimento.
"

13.8 - Para Qualificacao Econémica-financeira:

13.8..1 - certidao negativa de faléncia ou recuperacao judicial e extrajudicial, expedida
pelo Cartorio de Distribuicao da sede da licitante.
13.8.2 - Tratando-se de Sociedade An6nima, publicacao em Diario Oficial ou jornal de
grande clrculacao ou copla autenticada do Balanco Fiscal correspondente ao ultimo exercicio
social encerrado, devidamente registrado na Junta Comercial da sede do licitante, com as
resplsctivas demonstracoes de Contas de Resultados. Os demais tipos societarios deverao
apresentar copias autenticadas do Balanco Patrimonial e demonstracoes contabeis do ultimo
exercicio social (inclusive termos de abertura e encerramento), na forma da Lei, reservandose a,Comissao o direito de exiglr a apresentacao do Livro Diario para verificacao dos valores.
I
a) a demonstracao da boa situacao financeira sera avaliada pelos Indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da
aplicacao das seguintes formulas:
LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXlGlVEL A LONGO PRAZO

SG =

ATIVO TOTAL

EIASSIVO CIRCULANTE + EXlGlVEL A LONGO PRAZO
LC =~ ATIVO CIRCULANTE

/

PASSIVO CIRCULANTE
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b) o balanco patrimonial e as demonstracoes contabeis deverao estar
assinadas por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no
Conselho Regional de Contabilidade.
c) As empresas constituidas no exercicio em curso deverao apresentar
copla do balanco de abertura ou copla do livro diario contendo 0 balanco de abertura,
inclusive com os termos de abertura e encerramento;
13.8.1 - Os documentos de Habilitacao deverao estar com prazo vigente, nao havendo
prazo nos documentos eles serao considerados validos se emitidos em até 60 dias.
13.9 - O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar da licitante, em qualquer tempo, no curso
da licitacao, quaisquer esclarecimentos sobre documentos ja entregues, fixando-lhe prazo
para atendlmento.
13.10 - A falta de qualquer dos documentos exigidos no edital implicara inabilitacao da
licitante, sendo vedada, a concessao de prazo para complementacao da documentacao
exigida para a habilitacao, salvo motivo devidamente justificado e aceito pelo pregoeiro.

14.—'L DO TRATAMENTO DIFERENCIADO AS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE E COOPERATIVAS:
e

14.1 ‘- O tratamento diferenciado conferido as empresas de pequeno porte, as microempresas
e asfcooperativas de que tratam a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e a Lei
11.488, de 15 de junho de 2007, devera seguir o procedimento descrito a seguir:
14.1.1 — Os Iicitantes deverao indicar no sistema eletrénico de licitacoes, antes do
encaminhamento da proposta eletronica de precos, a sua condicao de microempresa,
empresa de pequeno porte ou cooperativa.
14.1.1.1 - O licitante que nao informar sua condicao antes do envio das
propostas perdera o direito ao tratamento diferenciado.
14.1.2 - Ao final da sessao publica de disputa de Iances, o sistema eletrénico detectara
automaticamente as situagoes de empate a que se referem os §§ 1° e 2° do art. 44 da Lei
Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006.
14.1.2.1 — Considera-se empate aquelas situacoes em que as propostas
apresentadas pelas microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas sejam iguais
ou até 5% (cinco por cento) superiores a proposta mais bem classificada, quando esta for
proposta de licitante nao enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
cooperativa.
14.1.2.2 — Nao ocorre empate quando a detentora da proposta mais bem
classificada possuir a condicao de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.
Nesse caso, o pregoeiro convocara a arrematante a apresentar os documentos de habilitacao,
na forma dos itens 12.3.1 e 13.0 deste edital.
/1
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' 14.1.3 — Caso ocorra a situacao de empate descrita no itenT1“4.1.2.1, o pregoeiro

convocara o representante da empresa de pequeno porte, da microempresa ou da
cooperativa mais bem classificada, imediatamente e por meio do sistema eletronico, a ofertar
lance inferior ao menor lance registrado para o lote no prazo de cinco minutos.
14.1.3.1 — Caso a licitante convocada nao apresente lance inferior ao menor
valor registrado no prazo acima indicado, as demais microempresas, empresas de pequeno
porte ou cooperativas que porventura possuam Iances ou propostas na situacao do item
14.1.2.1 deverao ser convocadas, na ordem de classificacao, a ofertar Iances inferiores a
menor proposta.
I
14.1.3.2 - A microempresa, empresa de pequeno pone ou cooperativa que
apresentar o melhor lance, inferior ao menor lance ofertado na sessao de disputa, sera
considerada arrematante pelo pregoeiro, que encerrara a disputa do lote na sala virtual.
14.1.3.3 — O nao oferecimento de Iances no prazo especifico destinado a cada
licitante produz a preclusao do direito de apresenta-los. Os Iances apresentados em momento
inadequado, antes do lnicio do prazo especifico ou apos o seu término serao considerados
invalidos.
. 14.1.4 - Caso a proposta lnicialmente mais bem classificada, de licitante nao
enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, seja
desclassificada pelo pregoeiro, por desatendimento ao edital, essa proposta nao é mais
considerada como parametro para o efeito do empate de que trata esta clausula.
14.1.4.1 — Para o efeito do empate, no caso da desclassificacao de que trata o
item anterior, a melhor proposta passa a ser a da proxima licitante nao enquadrada como
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, observado o previsto no item
14.1.2.2.
14.1.4.2 — No caso de o sistema eletronico nao convocar automaticamente a
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, o pregoeiro o fara através do “chat
de mensagens”.
14.1.4.3 — A partir da convocacao de que trata o item 14.1.4.2, a microempresa,
empresa de pequeno porte ou cooperativa, podera oferecer proposta inferior a entao mais
bem classificada, através do “chat de mensagens”, dentro do prazo definido pelo pregoeiro,
sob pena de preclusao de seu direito.
.
14.1.4 — O julgamento da habilitacao das microempresas, empresas de pequeno
porte e cooperativas obedecera aos critérios gerais definidos neste edital, observadas as
particularldades de cada pessoa juridica.
- 14.1.5 - Havendo alguma restricao na comprovacao da regularidade fiscal, sera
assegurado as microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas um prazo
adicional de 05 (cinco) dias uteis para a regularizacao da documentacao, contados a partir da
notiflcacao da irregularidade pelo pregoeiro. O prazo de 05 (cinco) dias uteis podera ser
prorrogado por igual periodo se houver manlfestacao expressa do interessado antes do
término do prazo inicial.
4/
1
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15 - oos RECURSOS

5A5

15.1. Proferida a decisao que declarar o vencedor, o Pregoeiro informara aos Iicitantes, por meio
de mensagem lancada no sistema, que poderao interpor recurso, imediata e motivadamente, por
meio eletronico, utilizando para tanto, exclusivamente, campo proprio disponibilizado no sistema
vvvvvv.bbmnetlicitacoes.com.br.
15.2. Os memorials de recurso e as contrarrazoes serao oferecidos exclusivamente por meio
eletrbnico, no sitio, vvvvw.bbmnet|icltacoes.com.br opcao RECURSO, observados os prazos
estabelecidos.
15.3 O licitante tera 03 (trés) dias uteis, contados a partir do primeiro dia util seguinte a
manrfestacao da intencao de recurso, para formalizar em campo especiflco do sistema de Iicitacoes
(sitio vvvvvv.bbmnetlicitacoes.com.br). Os demais Iicitantes ficarao, desde logo, intimados a
apresentar contrarrazoes em igual numero de dias, que comecarao a correr do término do prazo do
recorrente.
15.4.. O Pregoeiro somente conhecera o recurso ou as contrarrazoes de recurso se o licitante tiver
encaminhado os referidos documentos, acompanhados do contrato social ou do instrumento de
procuragao, por meio eletronico em campo proprio do sistema eletronico (sitio

vwvw.bbmnetlicitacoes.com.br).
15.5. A falta de interposicao de recurso importara a decadéncia do direito de recurso e o Pregoeiro

adjudicara o objeto do certame ao vencedor, na propria sessao, propondo a autoridade competente
a homologacao do procedimento licitatorio.
15.6. Na hipotese de interposicao de recurso, 0 Pregoeiro encaminhara os autos devidamente
fundamentado a autoridade competente.
15.7. O recurso contra decisao do Pregoeiro tera efeito suspensivo e o seu acolhimento resultara
na invalidaoao apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.
15.8. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a
regularidade dos atos praticados, a autoridade competente, no interesse publlco, adjudicara o
objeto do certame a licitante vencedora e homologara o procedimento licitatorio.
15.9. O acesso a fase de manifestacao da intencao de recurso sera assegurado aos Iicitantes
15.10. Nao sera concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatorios ou
quando nao justificada a intencao de interpor o recurso pelo proponente.

10. -, DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO:
16.1 - Em caso de recurso, cabera Autoridade Competente a adjudicacao do objeto ao
licitante declarado vencedor.
16.2 - Nos demais casos, o pregoeiro fara a adjudicacao do(s) lote(s) ao(s) licitante(s)
venc:edor(es).
/
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16.3 - A homologacao é ato de competéncia da autoridade que determinou a abertura do
procedimento.
17.0. DAS CONDICDES PARA FORMALIZACAO E ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO
DE F’RECOS E VIGENCIA

17.1._Apos a homologacao do resultado da presente licitacao sera lavrada Ata de Registro de
Pregzos e convocada(s) a(s) vencedora(s) para sua(s) assinatura(s) no prazo maximo de 05
(cinco) dias Citeis, contados da data da sua convocacao.
17.2. Apos a homologacao da Iicitacao, o registro de precos observara, entre outras, as
seguintes condicoes:
a) sera incluldo, na respectiva ata, o registro dos Iicitantes que aceitarem cotar os bens ou
sen/loos com precos iguais ao do licitante vencedor na sequéncia da classificacao do
certame;
b) o preco registrado com indicacao dos fornecedores sera divulgado na imprensa oflcial do
munlcipio e ficara disponibilizado durante a vigéncia da ata de registro de precos;
c) a ordem de classificacao dos Iicitantes registrados na ata devera ser respeitada nas
contratacées;
17.3. O registro a que se refere o item 17.2 acima tem por objetivo a formacao de cadastro de
resen/a, no caso de exclusao do primeiro colocado da ata, nas hipoteses em que tal situacao

possa ocorrer.
17.4. Serao registrados na ata de registro de precos, nesta ordem:
a) os precos e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a etapa competitlva;
b) os: precos e quantitativos dos Iicitantes que tiverem aceito cotar seus bens ou servicos em
valor igual ao do licitante mais bem classificado.
17.5. Se houver mais de um licitante na situacao de que trata a alinea “b” do item 12.4
acima, serao classificados segundo a ordem da ultima proposta apresentada durante a fase
competitlva.
17.6. O prazo para assinatura da Ata de Registro de Precos podera ser prorrogado por uma
vez, ‘por igual periodo, quando sollcltado pela empresa vencedora durante seu transcurso e
descle que ocorra motivo justificado e aceito pela GOVERNO MUNICIPAL DE BELA CRUZ .
17.7; O nao cumprimento do disposto no item anterior sujeitara a empresa vencedora ao
disposto nos artlgos 64 e 81 da Lei n° 8.666/93 e ao pagamento de multa de 5% (cinco por
cento) sobre o valor a ser registrado na Ata de Registro de Precos.
17.8. O prazo de vigéncia da Ata de Registro de Precos sera de 12(doze) meses a contar da
data da sua assinatura.
17.9. A licitante que injustiflcadamente, nao apresentar documentacao exigida para o certame,
apresentar declaracao falsa, nao assinar a Ata de Registro de Precos, ensejar o retardamento
RUA SETE DE SETEMBRO, N° 34 - CENTRO — BELA CRUZICE — CEP: 62570-000
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da execucao do seu objeto, nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucao do
ajustado, comportar-se de modo inidoneo, cometer fraude fiscal, ficara impedido de Iicitar e
contilatar com a Administracao Publica pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das
multas previstas neste Edital e das demais cominacoes legals.
18.0,, DAS ALTERACOES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS E DOS CONTRATOS
DELA DECORENTES

18.1.; Os precos registrados poderao ser revistos em decorréncia de eventual reducao dos
precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos servicos ou bens
registrados, oabendo ao orgao gerenciador promover as negociacoes junto aos
fornécedores, obsen/adas as disposicoes contidas na alinea “d" do inciso II do caput do art.

65 da Lei n9 8.666, de 1993.
18.2. O preco registrado podera ser revisto em decorréncia de eventual reducao daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo a(o)
GOVERNO MUNICIPAL DE BELA CRUZ da Prefeitura Municipal de Bela Cruz promover as
necessarias negociacées junto as Iicitantes.
18.3. Quando o preco lnicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior
ao preco praticado no mercado, a(o) GOVERNO MUNICIPAL DE BELA CRUZ da Prefeitura
Municipal de Bela Cruz convocara a licitante visando a negociacao para reducao de precos e
sua adequacao ao praticado no mercado.

18.4. Frustrada a negociacao, a licitante sera liberada do compromisso assumido e a(o)
GOVERNO MUNICIPAL DE BELA CRUZ da Prefeitura Municipal de Bela Cruz convocara as
demais Iicitantes visando igual oportunidade de negociacao.
18.53. Quando o preco de mercado tornar-se superior aos precos registrados e a licitante nao
puder cumprir o compromisso, devera apresentar a(o) GOVERNO MUNICIPAL DE BELA
CRUZ da Prefeitura Municipal de Bela Cruz requerimento com as devidas justificativas e
comjarovacées acerca do assunto.
18.6.. A(0) GOVERNO MUNICIPAL DE BELA CRUZ da Prefeitura Municipal de Bela Cruz,
apos analise do requerimento, podera liberar a licitante do compromisso assumido, sem
apliciacao da penalidade, caso confirmada a veracidade justificativas e comprovantes
apresentados, e se a comunicacao ocorrer antes do pedido de fornecimento.
18.7. Ocorrendo a Iiberagao da licitante conforme o item acima, a(o) GOVERNO MUNICIPAL
DE BELA CRUZ da Prefeitura Municipal de Bela Cruz convocara as demais Iicitantes
visando igual oportunidade de negociagao.
18.8. Nao havendo éxito nas negociacées, a(o) GOVERNO MUNICIPAL DE BELA CRUZ da

Prefeitura Municipal de Bela Cruz procedera com a revogacao da Ata de Registro de Preoos,
adotando as medidas cabiveis para obtencao de ajuste mais vantajoso.
18.9. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de precos,
inclusive 0 acréscimo de que trata o § 19 do art. 65 da Lei n9 8.666, de 1993.
/
A
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18.10. A vigéncia dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Precos sera definida
nos instrumentos convocatorios, observado o disposto no art. 57 da Lei n9 8.666, de 1993.
I

18.11. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Precos poderao ser alterados,
observado o disposto no art. 65 da Lei n9 8.666, de 1993.
5

18.12. O contrato decorrente do Sistema de Registro de Precos devera ser assinado no prazo
de validade da ata de registro de precos.
19. JOBRIGACOES DA CONTRATANTE

19.1; Compete a Contratante:
19.1.1 - Efetuar o pagamento nas condicées e precos pactuados;
19.1.2 - Tomar as medidas necessarias quanto ao fiel receblmento dos produtos.
20. - OBRIGACOES DA CONTRATADA

20.1 - Compete a Contratada:
V 20.1.1 - Efetuar a entrega dos produtos, de acordo com as condloées e prazos

propostos, e demais especlficacoes do Anexo I deste edital.
I

20.1.2 - Substituir, obrigatoriamente, o produto que nao atender as exigéncias de
qualidade para utilizacao.
20.1.3 - Manter em compatibilidade com as obrigacoes assumidas todas as condigoes
de habilitacao e qualificacao exigidas na Iicitacao até cumprimento total do contrato.
21. -' ENTREGA E RECEBIMENTO DO PRODUTO:

21 .1} Os objetos desta Iicitacao deverao ser entregues no prazo de até 05 (cinco) dias uteis,
contados a partir da data da solicitacao felta pelo Setor de Compras, nas condicoes
estipuladas neste edital e seus anexos.
21.1.1 — A entrega do produto sera parcelada, de acordo com a solicitagao da
Secretaria de Saude
21.2 - O receblmento dos produtos sera efetuado pela Comissao de Recebimento ou por
servidor responsavel, que poderao solicitarjunto ao fornecedor a correcao de eventuais falhas
ou irregularidades que forem veriflcadas na entrega dos mesmos, ou até mesmo substitui-Ios
por outros novos, no prazo maximo definido no item 21.1, contados a partir do receblmento

daqueles que forem devolvidos.
21.3 — O receblmento provisorio ou definitlvo do objeto do contrato nao exclui a
responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela perfeita execucao do
contrato.
4/
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21.4'- A entrega do produto devera ser felta na local especificado pela Secretaria de Saude,
das 7h as 13 h, em dias uteis, por se tratar de reparticao publica. Apos esse horario, o
responsavel pela unidade recebedora devera ser consultado para autorizar o receblmento ou
nao.’

22. -fDo PAGAMENTO:
22.1 ?- O pagamento sera efetuado apos Iiquidacao da despesa por meio de crédito em conta
corrente indicada pelo licitante(s) vencedor (es), no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos
contados da apresentacao de Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo Setor
responsavel pelo receblmento do(a) Secretaria de Saude. A contratante somente pagara a
contratada pelos produtos que realmente forem pedidos e entregues.
22.2 - Para fazer jus ao pagamento, a empresa devera apresentar, juntamente com o
documento de cobranca, prova de regularidade perante o lnstituto Nacional do Seguro Social
— INSS, perante o FGTS — CRF e ICMS da Fazenda Estadual do domicilio do contratado.
22.3 - Nenhum pagamento sera efetuado a empresa, enquanto houver pendéncia de
liquldacao de obrigacao financeira, em virtude de penalidade ou inadimpléncla contratual.
22.4 - Caso se faca necessaria a reapresentacao de qualquer Nota Fiscal/Fatura por culpa do
contratado, o prazo previsto no item 22.1 reiniciar-se-a a contar da data da respectiva
reapresentacao.
22.5 - Nao havera, sob hipotese alguma, pagamento antecipado.
I

23. - SANCOES ADMINISTRATIVAS

23.1 Ao fornecedor que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, nao
celehrar 0 contrato, deixar de entregar ou apresentar documentacao falsa exigida para 0
certame, nao mantiver a proposta, ensejar o retardamento da execucao do objeto, falhar ou
fraudar na execugao do contrato, comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal,
podelrao ser aplicadas as seguintes sancoes, garantidos o contraditorio e a prévia defesa.
~ 23.1.1 - adverténcla;
23.1.2 - multa, observados os seguintes limites maximos:
a) multa de 0,3 % (trés décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso,
sobre o valor do fornecimento ou servico nao realizado;
b) multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigacao nao
cumprida, com o consequente cancelamento da nota de empenho ou documento
equivalente;
23.1.3 - suspensao temporaria de participar em licitacao e impedimento de contratar
com a entidade sancionadora por prazo nao superior a 2 (dois) anos.
/
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§ 1°“O valor da multa aplicada sera descontado do valor da garantia prestada, retido dos
pagamentos devidos pela Administracao ou cobrado judicialmente, sendo corrigida
monetariamente, de conformidade com a variacao do IPCA, a partir do termo inicial, até a
datafdo efetivo recolhimento.
§ 2° A contagem do periodo de atraso na execucao dos ajustes sera realizada a partir do
primeiro dia util subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento
da obrigagao.

24. - DISPOSICOES FINAIS:
24.1 - A presente licitacao nao importa necessariamente em contratacao, podendo a
Secretaria de Saude, revoga-la, no todo ou em parte, por razoes de interesse publico,
derivado de fato superveniente comprovado ou anula-la por ilegalidade, de oficio ou por
provocacao mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para
conhecimento dos participantes da licitacao.
24.2 - Os proponentes assumem todos os custos de preparacao e apresentacao de suas
propostas e a Secretaria de Saude nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducao ou do resultado do processo licitatorio.
24.3 - O proponente é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacoes prestadas e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitacao. A falsidade de qualquer
documento apresentado ou a inverdade das informacoes nele contidas implicara imediata
desclassificacao do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a
rescisao do contrato ou do pedido de compra, sem prejuizo das demais sancoes cabiveis.
24.4 - Apos apresentacao da proposta, nao cabera desisténcia, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
24.5 - Da contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seu Anexo, excluir-se-a o dia do
lnicio e incluir-se-a o do vencimento. So se iniciam e vencem os prazos em dias de
expedientes na PREFEITURA MUNICIPAL com excecao ao topico 15.1 deste Edital, de forma
que, caso o término do prazo das 24 (vinte e quatro) expire num sabado ou feriado, ainda
assim, contara para os fins legals.
24.6 - E faoultado ao Pregoeiro ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitacao,
promover diligénclas com vistas a esclarecer ou a complementar a instrugao do processo.
24.7 - O desatendimento de exigéncias formais, nao essenciais, nao importara no
afastamento do proponente, desde que seja possivel a afericao da sua qualificagao e a exata
compreensao da sua proposta.

24.8 - As normas que disciplinam este Pregao serao sempre interpretadas em favor da
ampliacao da disputa entre os proponentes, desde que nao comprometam o interesse da
Administracao, a finalidade e a seguranoa da contratacao.
/
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24.9 - As decisées referentes a este processo licitatorio poderao ser comunicadas aos
proponentes por qualquer meio de comunicaoao que comprove 0 receblmento ou, ainda,
mediante publicacao nos meios de comunicacao legals.
24.10 - A participacao do proponente nesta licitacao implica a aceitacao de todos os termos
deste edital.
24.11 - Havendo qualquer fato supen/eniente que impeca a realizacao do certame na data
marcada, a sessao sera transferida para dia e horario definidos pelo pregoeiro, comunicando
devidamente aos Iicitantes do pregao eletrénico.
24.12 - Os casos omissos serao decididos pelo Pregoeiro em conformidade com as
disposicoes constantes dos Decretos e Lei citadas no preambulo deste edital.
24.13 - O foro designado para julgamento de quaisquer questoes judiciais resultantes deste
edital sera 0 da Comarca de BELA CRUZ/CE.
24.14 - Constitui parte integrante deste edital:
24.14.1 - Anexo I - Termo de Referéncia;
24.14.2 — Anexo ll — Modelo de declaraoao

24.14.3 - Anexo III - Declaracao de Conhecimento e Atendlmento as Condicoes do
Edital

~ 24.14.4 — Anexo IV — Modelo de Carta de Apresentacao de Proposta Final para
Prestaoao dos Seivigos/Fornecimento.
' 24.14.5 — Anexo V — Modelo de Declaracao de Responsabilidade
24.14.6 — Anexo VI - Modelo de Declaracao de Enquadramento em Regime de
Tributacao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (na hipotese do licitante ser uma
ME Du EPP)
24.14.7 — Anexo VII — Modelo de Declaracao de lnexisténcia de Vinculo Familiar
24.14.8 — Anexo VIII - Ficha técnica descritiva do objeto
24.14.9 — Anexo IX - Minuta do Termo de Contrato

BELA RUZ/CE, 16 de Agosto de 2022.
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