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1 -1DO
OBJETO:
- DO
OBJETO:
1.1 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de capas e películas
1.1 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de capas e
protetoras, para instalação nos tablets usados pela Atenção Primária à Saúde, através da Secretaria
películas protetoras, para instalação nos tablets usados pela? ? Atenção Primária à Saúde, através da Secretaria
Municipal de Saúde, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Municipal de Saúde, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
1.2 - O critério de julgamento adotado será o menor preço por lote, observadas as exigências contidas neste Edital e
1.2 - O critério de julgamento adotado será o menor preço por lote, observadas as exigências contidas neste
seus anexos quanto às especificações do objeto.
Edital e seus anexos quanto às especificações do objeto.
2 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
2 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
2.1 - Dotação Orçamentária: 1300021030100372153 - Elemento de despesa: 339030 - Ficha: 098 - FR:
2.1 - Dotação
Orçamentária:
1300021030100372153
Elemento de
22140000002
- Recurso:
Bloco Atenção
Primária Federal -- Manutenção
dasdespesa:
Ações. 339030 - Ficha: 098 - FR:
22140000002 - Recurso: Bloco Atenção Primária Federal - Manutenção das Ações.
3 - DO CREDENCIAMENTO:
3 - DO CREDENCIAMENTO:
3.1 - O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos
3.1 - O Credenciamento
é o nívelPregão,
básico em
do sua
registro
no SICAF, que permite a participação dos
interessados
na modalidade licitatória
formacadastral
eletrônica.
interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
3.2 - O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio
3.2 - O cadastro no SICAF deverá
no Portal
Compras
Governo Federal,
no Públicas
sítio? ?
https://www.gov.br/compras/pt-br/,
por meioser
de feito
certificado
digital de
conferido
pelado
Infraestrutura
de Chaves
https://www.gov.br/compras/pt-br/,
por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves PúBrasileira
- ICP - Brasil.
blicas Brasileira - ICP - Brasil.
3.3 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade da licitante ou de seu
representante
legal e a presunção
de provedor
sua capacidade
técnica
para arealização
das transações
inerentes
a este
3.3 - O credenciamento
junto ao
do sistema
implica
responsabilidade
da licitante
ou de
seu
Pregão.
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este
Pregão.
3.4 - A licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume
como
e verdadeiras
suas propostas
e seus
lances, inclusive
atos praticados
diretamente
por seu
3.4 firmes
- A licitante
responsabiliza-se
exclusiva
e formalmente
pelasostransações
efetuadas
em seuou
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.
3.5 - É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los
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representante,
excluída
responsabilidade
dopela
provedor
do sistema
ou doproceder,
órgão ouimediatamente,
entidade promotora
da licitação
atualizados junto
aos aórgãos
responsáveis
informação,
devendo
à correção
ou à
poralteração
eventuais
danos
decorrentes
uso indevido
das credenciais
dese
acesso,
que por terceiros.
dos
registros
tão logode
identifique
incorreção
ou aqueles
tornemainda
desatualizados.
3.53.5.1
- É de
conferir
a exatidão
seusensejar
dados cadastrais
no SICAF
e mantê-los
- Aresponsabilidade
não observânciadodocadastrado
disposto no
subitem
anterior dos
poderá
desclassificação
no momento
da
atualizados
junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à
habilitação.
alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
3.6 - A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema
3.5.1bloqueio
- A não
do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no
para imediato
de observância
acesso.
momento da habilitação.
3.6 - A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para
4 - DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO:
imediato bloqueio de acesso.
4.1 - Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta
e que estejam
com
Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores 4 -licitação,
DA PARTICIPAÇÃO
NO
PREGÃO:
SICAF.
4.1 - Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta
4.1.1 - eAsque
licitantes
deverão
utilizar o certificado
digital
acesso
ao Sistema.
licitação,
estejam
com Credenciamento
regular
no para
Sistema
de Cadastramento
Unificado de Fornecedores SICAF.
4.2 - Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades4.1.1
cooperativas
mencionadas
no artigo
34 da Lei
nº 11.488,
de 2007,
para o agricultor familiar, o
- As licitantes
deverão utilizar
o certificado
digital
para acesso
ao Sistema.
produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
nº 123,
de 2006. favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
4.2Complementar
- Será concedido
tratamento
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor
rural
física e participar
para o microempreendedor
individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº
4.3pessoa
- Não poderão
desta licitação os interessados:
123, de 2006.
4.3.1 - Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;
4.34.3.2
- Não- Que
poderão
desta
licitação
os interessados:
não participar
atendam às
condições
deste
Edital e seu(s) anexo(s);
4.3.3 - Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação
4.3.1
- Proibidosoude
participar de
licitações
e celebrar
na forma da
e responder
administrativa
judicialmente,
conforme
determina
Artigocontratos
1.134 do administrativos,
Código Civil Brasileiro;
vigente;
4.3.4 - Quelegislação
se enquadrem
nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
4.3.2 - Que
atendam às
condições
Edital eAsseu(s)
anexo(s);
4.3.5 - Empresas
que não
se encontram
sob
o regimedeste
falimentar.
empresas
em recuperação judicial que tenham
seu plano de
recuperação
aprovado
pelo
juízo
competente
poderão
participar
do certame;
4.3.3 - Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil
com poderes expressos para
4.3.6 - Entidades
que estejam
reunidas emou
consórcio;
receberempresariais
citação e responder
administrativa
judicialmente, conforme determina Artigo 1.134 do
4.3.7 - Organizações
Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº
Código Civil da
Brasileiro;
746/2014-TCU-Plenário).
4.3.4 - Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
4.3.5 - Empresas que se encontram sob o regime falimentar. As empresas em recuperação judicial
4.4 - Como
condição
no Pregão, a aprovado
licitante assinalará
ou "não" poderão
em campo
próprio do
do
que
tenhampara
seuparticipação
plano de recuperação
pelo juízo"sim"
competente
participar
sistema eletrônico,
relativo
às
seguintes
declarações:
certame;
- Entidades
empresariais
que estejam
reunidas
emComplementar
consórcio;
4.4.1 - que4.3.6
cumpre
os requisitos
estabelecidos
no artigo
3° da Lei
nº 123, de 2006, estando apta
4.3.7
- Organizações
da estabelecido
Sociedade Civil
de Interesse
- OSCIP, atuando nessa condição
a usufruir do
tratamento
favorecido
em seus
arts. 42 a Público
49;
(Acórdão
nº 746/2014-TCU-Plenário).
4.4.1.1 - nos
itens exclusivos
para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação
do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame;
4.44.4.1.2
- Como
condição
para
nonão
Pregão,
a licitante
"sim" eouempresas
"não" emdecampo
próprio
- nos
itens em
queparticipação
a participação
for exclusiva
paraassinalará
microempresas
pequeno
porte,do
a
sistema
eletrônico,
relativo"não"
às seguintes
declarações:
assinalação
do campo
apenas produzirá
o efeito de a licitante não ter direito ao tratamento favorecido
previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte;
que cumpre
os requisitos
estabelecidos
nono
artigo
3°eda
Leianexos;
Complementar nº 123, de 2006,
4.4.2 - que4.4.1
está -ciente
e concorda
com as condições
contidas
Edital
seus
a usufruir do
tratamento
favorecido
estabelecido
seus
arts. 42 aapresentada
49;
4.4.3 - queestando
cumpreapta
os requisitos
para
a habilitação
definidos
no Edital eem
que
a proposta
está em
conformidade com as exigências editalícias;
4.4.4 - que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores;
4.4.5 - que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor
de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
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4.4.1.1 - nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno
Constituição;
porte, foi
a assinalação
doforma
campoindependente,
"não" impedirános
o prosseguimento
no certame;
4.4.6 - que a proposta
elaborada de
termos da Instrução
Normativa SLTI/MPOG nº
2, de 16 de setembro
de -2009;
4.4.1.2
nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de
4.4.7 - que não pequeno
possui, em
suaacadeia
produtiva,
empregados
executando
trabalho
degradante
ou forçado,
porte,
assinalação
do campo
"não" apenas
produzirá
o efeito
de a licitante
não ter
direitonos
ao incisos
tratamento
previsto
na Lei
nº 123, de Federal;
2006, mesmo que
observando o disposto
III e favorecido
IV do art. 1º
e no inciso
IIIComplementar
do art. 5º da Constituição
microempresa,
empresa
de pequeno
porte;
4.4.8 - que os serviços
são prestados
por empresas
que
comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista
em lei para
pessoa
com
deficiência
ou
para
reabilitado
da Previdência
que anexos;
atendam às regras de
4.4.2 - que está ciente e concorda com as condições
contidas noSocial
Edital ee seus
acessibilidade
previstas
na
legislação,
conforme
disposto
no
art.
93
da
Lei
nº
8.213,
de
24
julho de
1991.
4.4.3 - que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a de
proposta
apresentada
está em conformidade com as exigências editalícias;
4.5 - A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará a licitante às sanções previstas
4.4.4 - que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de
em lei e neste Edital.
declarar ocorrências posteriores;
4.4.5 - que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor
de 16 anos,Esalvo
menor, a partir DE
de HABILITAÇÃO:
14 anos, na condição de aprendiz, nos termos
5 - DA APRESENTAÇÃO
DA PROPOSTA
DOS DOCUMENTOS
do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
4.4.6 - encaminharão,
que a propostaexclusivamente,
foi elaborada de
independente,
nos termos da Instrução
Normativa
5.1 - As licitantes
por forma
meio do
sistema, concomitantemente
com os documentos
SLTI/MPOG
nº 2,
de 16proposta
de setembro
2009; do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário
de habilitação
exigidos no
edital,
com adedescrição
4.4.7
- que
não possui,
em pública,
sua cadeia
produtiva,
trabalho
degradante
ou
estabelecidos
para
abertura
da sessão
quando,
então,empregados
encerrar-se-áexecutando
automaticamente
a etapa
de envio
forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição
dessa documentação.
Federal;
5.2 - O envio
da -proposta,
acompanhada
dos documentos
de habilitação
exigidos neste
Edital, ocorrerá
por meio
4.4.8
que os serviços
são prestados
por empresas
que comprovem
cumprimento
de reserva
de
de chave de
acessoprevista
e senha.
cargos
em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que
atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº
8.213, de 24 dee julho
de 1991.
5.3 - As Microempresas
Empresas
de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação,
ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123,
4.5de- 2006.
A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará a licitante às sanções previstas
em lei e neste Edital.
5.4 - Até a abertura da sessão pública, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de
habilitação anteriormente inseridos no sistema.
5 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:
5.5 - Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o
5.1que
- As
licitantes
encaminharão,
exclusivamente,
por meio do
concomitantemente
com os documentos
somente
ocorrerá
após a realização
dos procedimentos
desistema,
negociação
e julgamento da proposta.
de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário
estabelecidos
para abertura
sessão apública,
quando,
então, encerrar-se-á
a etapa
de serão
envio
5.6 - Os documentos
que da
compõem
proposta
e a habilitação
da licitante automaticamente
melhor classificada
somente
dessa
documentação.
disponibilizados
para avaliação da Pregoeira e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
5.25.7
- O- envio
acompanhada
documentos
exigidospública
neste Edital,
ocorrerá
por meio
Todasda
asproposta,
referências
de tempo nodos
Edital,
no avisode
e habilitação
durante a sessão
observarão
o horário
de
deBrasília
chave de
acesso
e
senha.
- DF.
5.35.8
- As
Microempresas
e Empresas
de Pequeno
Porte deverão
encaminhar
documentação
habilitação,
ainda
- Incumbirá
a licitante
acompanhar
as operações
no sistema
eletrônicoadurante
a sessãodepública
do Pregão,
que
haja
alguma
restrição
de
regularidade
fiscal
e
trabalhista,
nos
termos
do
art.
43,
§
1º
da
LC
nº
123,
de
2006.
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer

mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
5.4 - Até a abertura da sessão pública, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.
6 - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA:
5.5 - Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o
que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
6.1 - A licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes
campos:
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4

- Valor unitário e total do item ou percentual de desconto;
- Marca;
- Fabricante;
- Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de
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5.6
- Os documentos
que
a proposta
e a habilitação
da licitante
classificada
serão
Referência:
indicando,
no compõem
que for aplicável,
o modelo,
prazo de validade
ou melhor
de garantia,
númerosomente
do registro
ou
disponibilizados
para
da Pregoeira
e para
inscrição do bem
noavaliação
órgão competente,
quando
foracesso
o caso;público após o encerramento do envio de lances.
5.7
- Todas
de tempo
nocontidas
Edital, no
e durante
a sessão
pública observarão o horário de
6.2
- Todasasasreferências
especificações
do objeto
na aviso
proposta
vinculam
a CONTRATADA.
Brasília - DF.
6.3 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
5.8
- Incumbirátributários,
a licitante comerciais
acompanhar
as operações
noque
sistema
eletrônico
durante
a sessãonopública
do Pregão,
trabalhistas,
e quaisquer
outros
incidam
direta ou
indiretamente
fornecimento
dos
ficando
bens. responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
6.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro,
6 - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA:
omissão ou qualquer outro pretexto.
6.1 - A licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes
6.5 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
campos:
apresentação.
6.1.1 - Valor unitário e total do item ou percentual de desconto;
6.6 - O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode
6.1.2 - Marca;
ensejar a fiscalização
do Tribunal de Contas do Estado e da União, após o devido processo legal, gerar as
6.1.3 - Fabricante;
seguintes consequências:
assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da
lei, nos termos
art. 71, inciso
IX, da
ou condenação
dos agentes
responsáveis
e da
6.1.4 do
- Descrição
detalhada
doConstituição;
objeto, contendo
as informações
similarespúblicos
à especificação
do Termo
de Referência:
indicando, dos
no que
for aplicável,
o modelo,
prazo de validade
ou dede
garantia,
número do
empresa contratada
ao pagamento
prejuízos
ao erário,
caso verificada
a ocorrência
superfaturamento
registro
ou inscrição
bem no órgão competente, quando for o caso;
por sobrepreço
na execução
do do
contrato.
6.2 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a CONTRATADA.
7 - DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES:
6.3 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas,
tributários,
comerciais
quaisquerlicitação
outros que
incidam
ou pública,
indiretamente
no fornecimento
dos bens. na data,
7.1 - A abertura
da epresente
dar-se-á
emdireta
sessão
por meio
de sistema eletrônico,
horário e local indicados neste Edital.
6.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade
da verificará
licitante, não
lhe assistindo
o direito de
pleitear qualquer
alteração,
sob alegação
erro,
7.2 - A Pregoeira
as propostas
apresentadas,
desclassificando
desde
logo aquelas
que não de
estejam
omissão
ou qualquercom
outro
em conformidade
ospretexto.
requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem
as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
6.5 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
apresentação.
7.2.1 - Também será desclassificada a proposta que identifique a licitante.
7.2.2 - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo
6.6
- O
das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode
real
pordescumprimento
todos os participantes.
ensejar
a
fiscalização
do
Tribunal
deimpede
Contaso do
e dadefinitivo
União, após
o devido
processo
legal,
gerarnas
as
7.2.3 - A aceitação da proposta não
seu Estado
julgamento
em sentido
contrário,
levado
a efeito
seguintes
consequências:
assinatura
de
prazo
para
a
adoção
das
medidas
necessárias
ao
exato
cumprimento
da
fases subsequentes.
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
7.3 - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da
sobrepreço na execução do contrato.
fase de lances.
O sistema disponibilizará
campo
próprio para troca
mensagem entre
a Pregoeira eDE
as licitantes.
7 -7.4
DA- ABERTURA
DA SESSÃO,
CLASSIFICAÇÃO
DAS de
PROPOSTAS
E FORMULAÇÃO
LANCES:
7.5
Iniciada adaetapa
competitiva,
licitantes
encaminhar
lancesdeexclusivamente
por meio
de sistema
7.1
- A- abertura
presente
licitação as
dar-se-á
emdeverão
sessão pública,
por meio
sistema eletrônico,
na data,
horário
eletrônico,
sendo
imediatamente
informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
e local
indicados
neste
Edital.
7.5.1 - O lance deverá ser ofertado pelo valor TOTAL DO LOTE, limitado a duas casas decimais após a vírgula
(INCLUSIVE QUANTO AO VALOR UNITÁRIO).
7.6 - As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as
regras estabelecidas no Edital.
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7.2
- A- APregoeira
verificarápoderá
as propostas
apresentadas,
logo
que
nãosistema.
estejam em
7.7
licitante somente
oferecer
lance inferior desclassificando
ao último por eledesde
ofertado
e aquelas
registrado
pelo
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as
especificações
técnicas
exigidas
no Termode
de valores
Referência.
7.8 - O intervalo
mínimo
de diferença
entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances
intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 1,00 (um) real.
7.2.1 - Também será desclassificada a proposta que identifique a licitante.
- para
A desclassificação
será
sempreeletrônico
fundamentada
no sistema,
7.9 - Será 7.2.2
adotado
o envio de lances
no pregão
o modo ede registrada
disputa "ABERTO",
em quecom
as
acompanhamento
tempoe real
por todos
os prorrogações.
participantes.
licitantes apresentarão
lances em
públicos
sucessivos,
com
7.2.3 - A aceitação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a
7.10 - A etapa
de fases
lancessubsequentes.
da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada
efeito nas
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da
sessão
pública.ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da
7.3
- O sistema
fase de lances.
7.11 - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e
ocorrerá
sucessivamente
sempre
que
houver
lances
nesse entre
período
de prorrogação,
inclusive no caso
7.4
- O sistema
disponibilizará
campo
próprio
para
trocaenviados
de mensagem
a Pregoeira
e as licitantes.
de lances intermediários.
7.5 - Iniciada a etapa competitiva, as licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletrônico,
sendo
imediatamente
informados
do seu
recebimento
do valor
consignado
no registro.
7.12 - Não
havendo
novos lances
na forma
estabelecida
nos eitens
anteriores,
a sessão
pública encerrar-se-á
automaticamente.
7.5.1 - O lance deverá ser ofertado pelo valor TOTAL DO LOTE, limitado a duas casas decimais
após aavírgula
(INCLUSIVE
QUANTO
VALOR UNITÁRIO).
7.13 - Encerrada
fase competitiva
sem
que hajaAO
a prorrogação
automática pelo sistema, poderá a Pregoeira,
assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da
7.6
- As licitantes
poderão
oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as
consecução
do melhor
preço.
regras estabelecidas no Edital.
7.14 - Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser
7.7
- A licitante somente
poderá oferecer
lance
ao último
por ele ofertado
e registrado
sistema.
desconsiderados
pela Pregoeira,
devendo
a inferior
ocorrência
ser comunicada
imediatamente
à pelo
Secretaria
de Gestão
do Ministério da Economia;
7.8 - O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances
intermediários
quanto
em relação
à proposta
quede
cobrir
a melhor
deverá ser
de R$que
1,00for
(um)
real. e
7.15 - Não serão
aceitos
dois ou
mais lances
mesmo
valor,oferta
prevalecendo
aquele
recebido
registrado em primeiro lugar.
7.9 - Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "ABERTO", em que as
licitantes
apresentarão
lances públicos
sucessivos,
com prorrogações.
7.16 - Durante
o transcurso
da sessãoe pública,
as licitantes
serão informados, em tempo real, do valor do menor

lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.10 - A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da
7.17 - No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema
sessão pública.
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
7.11 - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá
7.18 - Quando sempre
a desconexão
do sistema
a Pregoeira
persistir
por tempo
superior
a dezde
minutos,
sucessivamente
que houver
lanceseletrônico
enviadospara
nesse
período de
prorrogação,
inclusive
no caso
lances
a
sessão
pública
será
suspensa
e
reiniciada
somente
após
decorridas
vinte
e
quatro
horas
da
comunicação
do
intermediários.
fato pela Pregoeira aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
7.12 - Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á
7.19 - O Critério de julgamento adotado será o menor preço por lote, conforme definido neste Edital e seus
automaticamente.
anexos.
7.13 - Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá a Pregoeira,
7.20 - Caso pela
a licitante
não
lances, concorrerá
com oo reinício
valor deda
suasessão
proposta.
assessorado
equipe
deapresente
apoio, justificadamente,
admitir
pública de lances, em prol da
consecução do melhor preço.
7.21 - Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte,
7.14
- Em
de falha
no sistema,
os lances
em desacordo
com os automática,
subitens anteriores
ser
uma
vezcaso
encerrada
a etapa
de lances,
será efetivada
a verificação
junto à deverão
Receita Federal,
do porte
da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno
porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de
maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº
123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
7.22 - Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na
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desconsiderados
pela
Pregoeira,
devendo
a ocorrência
comunicada
imediatamente
Secretaria de empatadas
Gestão do
faixa de até 5%
(cinco
por cento)
acima
da melhor ser
proposta
ou melhor
lance serãoà consideradas
Ministério
da Economia;
com a primeira
colocada.
7.15
- Não
dois ou
mais
lances
mesmo
valor,
que for
recebido
registrado
7.23
- A serão
melhoraceitos
classificada
nos
termos
do de
item
anterior
teráprevalecendo
o direito de aquele
encaminhar
uma
última eoferta
para
emdesempate,
primeiro lugar.
obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
7.16 - Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor
lance
vedada a identificação
do licitante.
7.24registrado,
- Caso a microempresa
ou a empresa
de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no

prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se
7.17 - No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo
poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
7.18 - Quando a desconexão do sistema eletrônico para a Pregoeira persistir por tempo superior a dez minutos, a
7.25 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para
do fato pela Pregoeira aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
7.19 - O Critério de julgamento adotado será o menor preço por lote, conforme definido neste Edital e seus anexos.
7.26 - Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto
estrangeiro,
o critério
desempate
será
aplicado com
exclusivamente
entre
as propostas que fizerem jus às
7.20
- Caso a licitante
não de
apresente
lances,
concorrerá
o valor de sua
proposta.
margens de preferência, conforme regulamento.
7.21 - Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma
- A ordem
de apresentação
pelasefetivada
licitantesaéverificação
utilizada como
um dos junto
critérios
de classificação,
de porte
maneira
vez7.27
encerrada
a etapa
de lances, será
automática,
à Receita
Federal, do
da
que só empresarial.
poderá haverOempate
propostas
(não
seguidas
de lances).
entidade
sistemaentre
identificará
emiguais
coluna
própria
as microempresas
e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior
7.28assim
- Havendo
empate
entre propostas
o critério
de desempate
será
no art.
porte,
como eventual
das demais
classificadas,
para o ou
fimlances,
de aplicar-se
o disposto
nos arts.
44aquele
e 45 daprevisto
LC nº 123,
de
2006,
pelo Decreto
nº 8.538,
de 2015. a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:
3º, regulamentada
§ 2º, da Lei nº 8.666,
de 1993,
assegurando-se
7.22
- Nessas
condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na
7.28.1
- no país;
faixa
de até
5%empresas
(cinco por
cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com
7.28.2
- por
brasileiras;
a primeira
colocada.
7.28.3 - por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
7.28.4 - por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
7.23
- A melhor
classificada
nos da
termos
do itemSocial
anterior
teráatendam
o direito às
deregras
encaminhar
uma últimaprevistas
oferta para
deficiência
ou para
reabilitado
Previdência
e que
de acessibilidade
na
desempate,
legislação.obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados
pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
7.29 - Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas
7.24
- Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no
empatadas.
prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo
7.30 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a Pregoeira deverá encaminhar, pelo sistema
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
eletrônico, contraproposta a licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor
proposta,
vedada
a negociação
condições
diferentespelas
das previstas
neste Edital.
7.25
- No caso
de equivalência
dosem
valores
apresentados
microempresas
e empresas de pequeno porte que

se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se
7.31 - A aquela
negociação
será realizada
meio do sistema,
podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.
identifique
que primeiro
poderápor
apresentar
melhor oferta.
7.32
- A Pregoeira
licitante melhor
que,
prazo de em
24 relação
(vinte e ao
quatro)
horas,
envie a
7.26
- Quando
houversolicitará
propostasa beneficiadas
comclassificada
as margens
de no
preferência
produto
estrangeiro,
propostadeadequada
ao último
lance ofertado
após a negociação
realizada, acompanhada,
se às
for margens
o caso, dos
o critério
desempate
será aplicado
exclusivamente
entre as propostas
que fizerem jus
de
documentos
complementares,
preferência,
conforme
regulamento.quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados.
7.27 - A ordem de apresentação pelas licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira
7.33 - Após a negociação do preço, a Pregoeira iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
8 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA:
8.1 - Encerrada a etapa de negociação, a Pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto
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que
poderá haver
empate
propostas iguais
(não em
seguidas
à só
adequação
ao objeto
e àentre
compatibilidade
do preço
relaçãodeaolances).
máximo estipulado para contratação neste
Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º
7.28
- Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art.
10.024/2019.
3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:
8.2 - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo
7.28.1nº
- no
país;
fixado (Acórdão
1455/2018
-TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
7.28.2 - por empresas brasileiras;
8.2.1 - Considera-se
proposta
que
global ou unitários
simbólicos,no
irrisórios
7.28.3 - porinexequível
empresas aque
invistam
emapresente
pesquisa preços
e no desenvolvimento
de tecnologia
País; ou de
valor zero,7.28.4
incompatíveis
com
os
preços
dos
insumos
e
salários
de
mercado,
acrescidos
dos
respectivos
- por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em
lei para
encargos, pessoa
ainda que
o
ato
convocatório
da
licitação
não
tenha
estabelecido
limites
mínimos,
exceto
se
com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às quando
regras de
referirem aacessibilidade
materiais e instalações
de legislação.
propriedade da própria licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à
previstas na
totalidade da remuneração.
7.29 - Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas
8.3 - Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a
empatadas.
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
7.30 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a Pregoeira deverá encaminhar, pelo sistema
8.4 - Secontraproposta
a proposta ou
lance vencedor
desclassificado,
a preço,
Pregoeira
a proposta
ou lance
eletrônico,
a licitante
que tenha for
apresentado
o melhor
paraexaminará
que seja obtida
melhor proposta,
subsequente,
e,
assim
sucessivamente,
na
ordem
de
classificação.
vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
8.5- -ANa
hipótese de
necessidade
de meio
suspensão
da sessão
pública
a realizaçãopelas
de diligências,
com vistas ao
7.31
negociação
será
realizada por
do sistema,
podendo
serpara
acompanhada
demais licitantes.
saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema
com,
mínimo, vinte
e quatro
horas melhor
de antecedência,
e aque,
ocorrência
seráderegistrada
ata.
7.32
- AnoPregoeira
solicitará
a licitante
classificada
no prazo
24 (vinte em
e quatro)
horas, envie a
proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos
complementares,
quandopor
necessários
à confirmação
daqueles exigidos
neste
e já
8.6 - A Pregoeira
poderá encaminhar,
meio do sistema
eletrônico, contraproposta
a licitante
queEdital
apresentou
apresentados.
o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições
diversas das previstas neste Edital.
7.33 - Após a negociação do preço, a Pregoeira iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
8.7 - Também nas hipóteses em que a Pregoeira não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
8 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA:
8.8 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
8.1 - Encerrada a etapa de negociação, a Pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à
adequação
ao objeto
compatibilidade
preço em
relação
estipulado
contrataçãohaverá
neste Edital
8.9 - Sempre
que eaà proposta
não fordoaceita,
e antes
deao
a máximo
Pregoeira
passar àpara
subsequente,
nova
e em
seus
anexos,
observado
o
disposto
no
parágrafo
único
do
art.
7º
e
no
§
9º
do
art.
26
do
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LCDecreto
nº 123, n.º
de
10.024/2019.
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
8.2 - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo
8.10(Acórdão
- Nos itens
não exclusivos
a participação
de microempresas
e empresas deinexequível.
pequeno porte, sempre
fixado
nº 1455/2018
-TCUpara
- Plenário),
ou que apresentar
preço manifestamente
que a proposta não for aceita, e antes de a Pregoeira passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo
sistema, da
eventual
ocorrênciainexequível
do empatea proposta
ficto, previsto
nos artigos
44 e global
45 daouLCunitários
nº 123,simbólicos,
de 2006,
8.2.1
- Considera-se
que apresente
preços
seguindo-se
a
disciplina
antes
estabelecida,
se
for
o
caso.
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
8.11 - Encerrada
a análise
quanto
à aceitação
da proposta,
a Pregoeira
verificará
a habilitação
da licitante,
estabelecido
limites
mínimos,
exceto quando
se referirem
a materiais
e instalações
de propriedade
da
observado própria
o disposto
nestepara
Edital.
licitante,
os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
8.3 - Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade
- DA HABILITAÇÃO:
das9 propostas,
devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
8.49.1
- Se- aComo
proposta
ou lance
vencedor
for desclassificado,
a Pregoeira
examinará
propostadetentora
ou lance da proposta
condição
prévia
ao exame
da documentação
de habilitação
da alicitante
classificada em primeiro lugar, a Pregoeira 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:
9.1.1 - SICAF;
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subsequente,
assim sucessivamente,
ordem
de classificação.
9.1.2
- e,Consulta
Consolidada nade
Pessoa
Jurídica
do
Tribunal
de
Contas
da
União
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/);
8.59.1.3
- Na hipótese
de necessidade
suspensão da
sessão
para
a realizaçãoAdministrativa,
de diligências, com
vistaspelo
ao
- Cadastro
Nacional de de
Condenações
Cíveis
por pública
Atos de
Improbidade
mantido
saneamento
das
propostas,
a
sessão
pública
somente
poderá
ser
reiniciada
mediante
aviso
prévio
no
sistema
Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);
com,
no mínimo,
vinte ede
quatro
horas de antecedência,
e a ocorrência
registrada
em ata.
9.1.4
Lista
Inidôneos,
mantida
pelo
Tribunalseráde
Contas
da
União
TCU
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:7263467310545::::P3_TIPO_RELACAO:INI DONEO);
8.69.1.5
- A Pregoeira
poderá
do sistema
eletrônico,
contraproposta
que de
apresentou
o
- A consulta
aosencaminhar,
cadastros por
serámeio
realizada
em nome
da empresa
licitantea licitante
e também
seu sócio
lance
mais
vantajoso,
com
o
fim
de
negociar
a
obtenção
de
melhor
preço,
vedada
a
negociação
em
condições
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
diversas
das previstas
nestede
Edital.
responsável
pela prática
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
8.7 - Também nas hipóteses em que a Pregoeira não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar
9.1.6 - Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o
com o licitante para que seja obtido preço melhor.
gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências
Indiretas.
8.8Impeditivas
- A negociação
será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
9.1.7 - A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares,
outros.que a proposta não for aceita, e antes de a Pregoeira passar à subsequente, haverá nova
8.9dentre
- Sempre
9.1.8
A licitante
será convocada
para
manifestação
previamente
à sua desclassificação.
verificação,
pelo sistema,
da eventual
ocorrência
do empate
ficto, previsto
nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de
9.1.9
Constatada
a
existência
de
sanção,
a
Pregoeira
reputará
a
licitante inabilitado, por falta de condição de
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
participação.
9.1.10
caso
inabilitação,
nova verificação,
pelo sistema,
da eventual
ocorrência
do empate
8.10
- Nos- No
itens
nãode
exclusivos
parahaverá
a participação
de microempresas
e empresas
de pequeno
porte,
sempreficto,
que
previsto nos
44 e e45antes
da Lei
nº 123,
de 2006, seguindo-se
a disciplina
antes
a proposta
não arts.
for aceita,
de Complementar
a Pregoeira passar
à subsequente,
haverá nova
verificação,
peloestabelecida
sistema, da
para aceitação
da do
proposta
eventual
ocorrência
empatesubsequente.
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida, se for o caso.
9.2 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF,
8.11
Encerrada a por
análise
quanto à aceitação
da àproposta,
a Pregoeira
a habilitação
da licitante,
nos- documentos
ele abrangidos
em relação
habilitação
jurídica, à verificará
regularidade
fiscal e trabalhista,
à
observado
o disposto
neste
Edital. e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP
qualificação
econômica
financeira
nº 03, de 2018.
9 -9.2.1
DA HABILITAÇÃO:
- O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018
mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro
9.1dia- útil
Como
condição
aopara
exame
da documentação
de habilitação da licitante detentora da proposta
anterior
à dataprévia
prevista
recebimento
das propostas;
classificada
primeiro
lugar, aatualizar
Pregoeira
verificará oaseventual
descumprimento
das
de participação,
9.2.2 - É em
dever
da licitante
previamente
comprovações
constantes
docondições
SICAF para
que estejam
especialmente
quanto
à
existência
de
sanção
que
impeça
a
participação
no
certame
ou
a
futura
contratação,
vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da
proposta,
mediante
a
consulta
aos
seguintes
cadastros:
a respectiva documentação atualizada.

9.2.3 - O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação da licitante, exceto se a consulta aos sítios
9.1.1 - SICAF;
eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pela Pregoeira lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões)
9.1.2 - Consulta
de Pessoa
válida(s), conforme
art. 43, Consolidada
§3º, do Decreto
10.024, Jurídica
de 2019.do Tribunal de Contas da União (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/);
9.2.4 - Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à
9.1.3
- Cadastro
Nacional
Condenações
Cíveis por
Atos de será
Improbidade
Administrativa,
mantido
confirmação
daqueles
exigidos
neste de
Edital
e já apresentados,
a licitante
convocado
a encaminhá-los,
em
pelo Conselho
Nacional
de de
Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);
formato digital,
via sistema,
no prazo
24 (vinte
e quatro) horas, sob pena de inabilitação.
9.2.5 - Somente
a necessidade
de comprovação
preenchimento
apresentação
9.1.4 haverá
- Lista
de Inidôneos,
mantida do
pelo
Tribunal de requisitos
Contas mediante
da União
- TCU
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:7263467310545::::P3_TIPO_RELACAO:INI
DONEO);
dos documentos
originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento
digital.
9.2.6 - Não
serão
aceitos documentos
deserá
habilitação
indicação
de CNPJ/CPF
diferentes,
aqueles
9.1.5
- A consulta
aos cadastros
realizadacom
em nome
da empresa
licitante
e tambémsalvo
de seu
sócio
legalmentemajoritário,
permitidos.por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
9.2.7 - Se responsável
a licitante forpela
a matriz,
osde
documentos
deverão
estar em anome
da matriz,
e se a licitante
for a
práticatodos
de ato
improbidade
administrativa,
proibição
de contratar
com o Poder
filial, todosPúblico,
os documentos
deverão
estarde
em
nomejurídica
da filial,
aqueles
documentos que, pela própria
inclusive por
intermédio
pessoa
da exceto
qual seja
sócio majoritário.
natureza,
emitidos
em anome
da matriz.
9.1.6
- Caso comprovadamente,
conste na Consulta forem
de Situação
do somente
Fornecedor
existência
de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o
9.2.8diligenciará
- Serão aceitos
registrossede
CNPJfraude
de licitante
matriz
filial com diferenças de números de documentos
gestor
para verificar
houve
por parte
das eempresas
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas
contribuições.
9.2.9 - Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente quando a
licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF.
9.2.10 - Ressalvado o disposto no item 4.3, as licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a
documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:
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apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
9.3 - Habilitação
9.1.7 jurídica:
- A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.
9.3.1 - No caso
individual:
inscrição
no Registro Público
de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta
9.1.8de
- Aempresário
licitante será
convocada
para manifestação
previamente
à sua desclassificação.
Comercial da respectiva sede;
9.1.9 - Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará a licitante inabilitado, por falta de
9.3.2 - Em se tratando de microempreendedor individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor
condição de participação.
Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio
9.1.10 - No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do
www.portaldoempreendedor.gov.br;
previsto
nos arts. ou
44 empresa
e 45 da individual
Lei Complementar
nº 123, delimitada
2006, seguindo-se
a
9.3.3 - No empate
caso deficto,
sociedade
empresária
de responsabilidade
- EIRELI: ato
disciplina
antes
estabelecida
para
aceitação
da
proposta
subsequente.
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
9.2
- Caso
atendidas
condições
de participação,
habilitação
das opera,
licitantes
será
verificada
meio do
SICAF,
9.3.4
- Inscrição
no as
Registro
Público
de EmpresasaMercantis
onde
com
averbação
nopor
Registro
onde
tem
nos
documentos
por
ele
abrangidos
em
relação
à
habilitação
jurídica,
à
regularidade
fiscal
e
trabalhista,
à
sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
qualificação
financeira
e habilitação
técnica,
conforme
o disposto
na Instrução
SEGES/MP
9.3.5 - No econômica
caso de sociedade
simples:
inscrição
do ato
constitutivo
no Registro
Civil dasNormativa
Pessoas Jurídicas
do
nºlocal
03, de
de 2018.
sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
9.3.6 - No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo
9.2.1 - O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03,
Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa
de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no
de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento
SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;
Nacional de Registro do Comércio - DNRC;
dever da licitante
as comprovações
do SICAFque
para
9.3.7 - No 9.2.2
caso -deÉ cooperativa:
ata de atualizar
fundaçãopreviamente
e estatuto social
em vigor, com constantes
a ata da assembleia
o
que
estejam
vigentes
na
data
da
abertura
da
sessão
pública,
ou
encaminhar,
em
conjunto
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicascom
da
a apresentação
proposta,
a respectiva
atualizada.
respectiva sede,
bem como odaregistro
de que
trata o art.documentação
107 da Lei nº 5.764,
de 1971;
O descumprimento
do subitem
acima implicará
a inabilitaçãonodaPaís:
licitante,
exceto
a consulta
9.3.8 - No 9.2.3
caso - de
empresa ou sociedade
estrangeira
em funcionamento
decreto
deseautorização,
aos sítiosArtigo
eletrônicos
emissores
de certidões feita pela Pregoeira lograr êxito em encontrar a
conforme determina
1.134 oficiais
do Código
Civil Brasileiro;
certidão(ões)acima
válida(s),
conforme
43, §3º, do Decreto
10.024,
2019.
9.3.9 - Os(s)documentos
deverão
estarart.
acompanhados
de todas
as de
alterações
ou da consolidação
respectiva; 9.2.4 - Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários
à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, a licitante será convocado a
encaminhá-los,
em formato digital, via sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de
9.4 - Regularidade
fiscal e trabalhista:
inabilitação.
9.4.1 - prova
inscrição haverá
no Cadastro
Nacional de
de comprovação
Pessoas Jurídicas
ou no Cadastro
Pessoasmediante
Físicas,
9.2.5de- Somente
a necessidade
do preenchimento
de de
requisitos
conforme oapresentação
caso;
dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade
9.4.2 - prova
de regularidade
fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida
do documento
digital.
conjuntamente
pela
Secretaria
da Receita
Federal
do Brasil (RFB)
e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda
9.2.6 - Não serão aceitos
documentos
de habilitação
com indicação
de CNPJ/CPF diferentes,
salvo
Nacional (PGFN),
referente
a
todos
os
créditos
tributários
federais
e
à
Dívida
Ativa
da
União
(DAU)
por elas
aqueles legalmente permitidos.
administrados,
aqueles for
relativos
à Seguridade
Social, nos termos
Portaria
Conjunta
nº 1.751,
9.2.7inclusive
- Se a licitante
a matriz,
todos os documentos
deverãoda
estar
em nome
da matriz,
e sede
a
02/10/2014,licitante
do Secretário
da
Receita
Federal
do
Brasil
e
da
Procuradora-Geral
da
Fazenda
Nacional;
for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
9.4.3 - Prova
regularidade
para com
a Fazenda Estadual,
Certidão
Débitos e da
que,depela
própria natureza,
comprovadamente,
forem através
emitidosda
somente
emNegativa
nome da de
matriz.
Certidão Negativa de Dívida Ativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa;
9.2.8 - Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de
9.4.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa de Débitos e da
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do
Certidão Negativa de Dívida Ativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa;
recolhimento dessas contribuições.
9.4.5 - prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço? ? (FGTS);
9.2.9
- Também poderão
serinadimplidos
consultadosperante
os sítios
oficiaisdoemissores
certidões,
especialmente
9.4.6 - prova
de inexistência
de débitos
a Justiça
Trabalho, de
mediante
a apresentação
de
quando
a
licitante
esteja
com
alguma
documentação
vencida
junto
ao
SICAF.
certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
9.2.10 - pelo
Ressalvado
disposto
no 1º
item
4.3, as
deverão encaminhar, nos termos deste
Trabalho, aprovada
Decreto-oLei
5.452, de
de maio
de licitantes
1943;
Edital,
a
documentação
relacionada
nos
itens
a
seguir,
para
fins
de habilitação:
9.4.7 - caso a licitante seja considerada isenta dos tributos federais, estaduais
ou municipais relacionados ao
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração das respectivas Fazendas do seu domicílio
ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
9.5 - Qualificação Econômico-Financeira:
9.5.1 - certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou se for o caso,
certidão da instância judicial competente atestando a capacidade econômico-financeira da empresa em
recuperação judicial, em vigência;
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9.3
- Habilitação
jurídica:
9.5.2
- caso a licitante
detentora do menor preço seja microempresa, empresa de pequeno porte, ou sociedade
cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007,deverá apresentar toda a documentação exigida
- No caso de
individual:
inscrição
Registro
Público
de Empresas
Mercantis,
a
para efeito9.3.1
de comprovação
deempresário
regularidade
fiscal, mesmo
queno
esta
apresente
alguma
restrição, sob
pena de
cargo
da
Junta
Comercial
da
respectiva
sede;
inabilitação;
9.3.2 - Em se tratando de microempreendedor individual - MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da
9.6 - Qualificação
Técnica:
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
9.6.1 - Comprovação
aptidão
da licitante
(pessoa ou
jurídica)
paraindividual
desempenho
de atividade pertinente
9.3.3 - No de
caso
de sociedade
empresária
empresa
de responsabilidade
limitada ecompatível EIRELI:
com o objeto
da licitação, estatuto
através de
ou mais
certidões
ou umdevidamente
ou mais atestados,
fornecidos
por
ato constitutivo,
ouuma
contrato
social
em vigor,
registrado
na Junta
pessoa jurídica
de direito
público ousede,
privado;
Comercial
da respectiva
acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
9.6.1.1 - A9.3.4
certidão
ou Atestado
de Capacidade
Técnica deverá
ser onde
emitido
em com
papelaverbação
timbrado no
daRegistro
pessoa
- Inscrição
no Registro
Público de Empresas
Mercantis
opera,
jurídica emitente,
endereço,
eletrônico,
e filial
identificação
do nome e cargo do
onde temconstando
sede a matriz,
no casoCNPJ,
de serendereço
o participante
sucursal,
ou agência;
signatário;
9.3.5 - No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
9.7 - A licitante enquadrada como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do
- No caso
de microempresa
ou empresan.de
pequeno
porte:
certidão
expedida
Junta
tratamento9.3.6
diferenciado
previstos
na Lei Complementar
123,
de 2006,
estará
dispensado
dapela
prova
de
Comercial
ou
pelo
Registro
Civil
das
Pessoas
Jurídicas,
conforme
o
caso,
que
comprove
a
condição
inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n°
103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC;
9.8 - A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante
No caso de cooperativa:
fundação
e estatuto
social em
vigor, com
a ata
assembleia
qualificada 9.3.7
como- microempresa
ou empresaata
dede
pequeno
porte
seja declarada
vencedora,
uma
vezdaque
atenda a
que
o
aprovou,
devidamente
arquivado
na
Junta
Comercial
ou
inscrito
no
Registro
Civil das
todas as demais exigências do edital.
Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de
1971; da vencedora acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.
9.9 - A declaração
9.3.8 - No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de
conforme
determina
Artigo 1.134
Código
Civil Brasileiro;
9.10 - Casoautorização,
a proposta mais
vantajosa
seja ofertada
por do
licitante
qualificada
como microempresa ou empresa de
9.3.9 e- uma
Os vez
documentos
acima
deverãodeestar
acompanhados
de tange
todas àasregularidade
alterações fiscal
ou da
pequeno porte,
constatada
a existência
alguma
restrição no que
e
respectiva;
trabalhista,consolidação
a mesma será
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor,
comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública,
quando requerida
licitante, mediante apresentação de justificativa.
9.4
- Regularidade
fiscal pela
e trabalhista:
9.10.1 - A 9.4.1
não regularização
fiscal nono
prazo
previsto
no subitem
anteriorJurídicas
acarretará
da Pessoas
licitante,
- prova de inscrição
Cadastro
Nacional
de Pessoas
ou anoinabilitação
Cadastro de
Físicas,
conforme
o caso;neste Edital, sendo facultada a convocação das licitantes remanescentes, na
sem prejuízo
das sanções
previstas
ordem de 9.4.2
classificação.
Se,regularidade
na ordem de
classificação,
seguir-seNacional,
outra microempresa,
empresa de
- prova de
fiscal
perante a Fazenda
mediante apresentação
de pequeno
certidão
porte ou sociedade
compela
alguma
restrição
documentação
fiscal,
será(RFB)
concedido
o mesmo
prazo
expedida cooperativa
conjuntamente
Secretaria
danaReceita
Federal do
Brasil
e pela
Procuradoriapara regularização.
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
9.11 - Havendo
necessidade
de nº
analisar
exigidos,
a Pregoeira
a
da Portaria
Conjunta
1.751,minuciosamente
de 02/10/2014,osdodocumentos
Secretário da
Receita
Federal dosuspenderá
Brasil e da
Procuradora-Geral
Fazenda
sessão, informando
no "chat" adanova
data eNacional;
horário para a continuidade da mesma.
9.4.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa de Débitos
9.12 - Seráe da
inabilitada
licitante de
queDívida
não comprovar
sua habilitação,
seja
por não
apresentar quaisquer dos
CertidãoaNegativa
Ativa ou Certidão
Positiva com
efeitos
de Negativa;
documentos
exigidos,
ou
apresentá-los
em
desacordo
com
o
estabelecido
neste
Edital.
9.4.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa de
Débitos e da Certidão Negativa de Dívida Ativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa;
9.13 - Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá
9.4.5 - prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº
9.4.6
- prova dea disciplina
inexistência
de estabelecida
débitos inadimplidos
perante
a Justiçasubsequente.
do Trabalho, mediante a
123, de 2006,
seguindo-se
antes
para aceitação
da proposta
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação
das Leis do vencedora
Trabalho, aprovada
pelo DecretoLei 5.452,
de 1º deem
maio
de 1943;
9.14 - A licitante
provisoriamente
em um item,
que estiver
concorrendo
outro
item, ficará
obrigada a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em
que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da
aplicação das sanções cabíveis.
9.15 - Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, a licitante será declarada
vencedora.
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9.4.7 - caso a licitante seja considerada isenta dos tributos federais, estaduais ou municipais
relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração das respectivas
Fazendas do seu domicílio
ou sede,
ou outra equivalente, na forma da lei;
10 - DO ENCAMINHAMENTO
DA PROPOSTA
VENCEDORA:
10.1
- A propostaEconômico-Financeira:
final da licitante declarada vencedora deverá ser encaminhada no prazo de 24 (vinte e quatro)
9.5
- Qualificação
horas, a contar da solicitação da Pregoeira no sistema eletrônico, conforme os subitens 9.4 a 9.7 deste edital, e
deverá: 9.5.1 - certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou se for o
caso, certidão da instância judicial competente atestando a capacidade econômico-financeira da
empresa
emem
recuperação
judicial, em
vigência; ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
10.1.1 - ser
redigida
língua portuguesa,
datilografada
entrelinhas9.5.2
ou ressalvas,
devendodetentora
a últimadofolha
serpreço
assinada
e as demais rubricadas
pela
licitanteporte,
ou seu
- caso a licitante
menor
seja microempresa,
empresa de
pequeno
ou
representante
legal; cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007,deverá apresentar toda a
sociedade
documentação
paranúmero
efeito de
de do
regularidade
fiscal, mesmo
quede
esta
apresente
10.1.2 - conter
a indicaçãoexigida
do banco,
da comprovação
conta e agência
licitante vencedor,
para fins
pagamento.
alguma restrição, sob pena de inabilitação;
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.
9.6
- Qualificação
Técnica:
10.3 - Todas
as -especificações
contidas
na proposta,
taisjurídica)
como marca,
modelo, tipo, de
fabricante
e
9.6.1
Comprovaçãododeobjeto
aptidão
da licitante
(pessoa
para desempenho
atividade
procedência,
vinculameacompatível
CONTRATADA.
pertinente
com o objeto da licitação, através de uma ou mais certidões ou um ou mais
atestados, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado;
10.4 - Os preços 9.6.1.1
deverão- Aser
expressos
em moeda
nacional,
o valor
unitário
em algarismos
o valor
certidão
ou Atestado
de corrente
Capacidade
Técnica
deverá
ser emitido
em papel etimbrado
global em algarismos
e por extenso
5º da constando
Lei nº 8.666/93).
da pessoa
jurídica(art.
emitente,
endereço, CNPJ, endereço eletrônico, e identificação
do nome e cargo do signatário;
10.5 - 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.
9.7 - A licitante enquadrada como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos
10.6 - A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
cadastros de contribuintes estadual e municipal.
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena
de-desclassificação.
9.8
A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a
10.7as
- A
proposta
deverá do
obedecer
todas
demais
exigências
edital. 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 outra licitante.
9.9 - A declaração da vencedora acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.
10.8 - As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão
disponíveis
internet,mais
apósvantajosa
a homologação.
9.10
- Caso ana
proposta
seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de
pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e
10.9 - A proposta
deverá
ser encaminhada
com de
os 5
respectivos
manuais,
encartes/folders,
forvencedor,
o caso e
trabalhista,
a mesmafinal
será
convocada
para, no prazo
(cinco) dias
úteis, após
a declaraçãosedo
comprovar
a regularização.
O prazo
poderá
ser prorrogado
por igual no
período,
a critério da administração pública,
demais informações
pertinentes
ao(s)
respectivo(s)
lote(s) vencidos
certame.
quando requerida pela licitante, mediante apresentação de justificativa.
9.10.1 - A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação da
11 - DOS RECURSOS:
licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação das
licitantes
remanescentes,
na ordem
Se, nae ordem
de classificação,
seguir-se como
outra
11.1 - Declarado
o vencedor
e decorrida
a fase de
de classificação.
regularização fiscal
trabalhista
da licitante qualificada
microempresa,
empresa
de
pequeno
porte
ou
sociedade
cooperativa
com
alguma
restrição
na
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de, no mínimo, 30 (trinta)
documentação
fiscal,
será
concedido
o
mesmo
prazo
para
regularização.
minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando
contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
9.11 - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Pregoeira suspenderá a
sessão,
no "chat"
a nova data
e horário
para averificar
continuidade
da mesma. e a existência de motivação da
11.2 - informando
Havendo quem
se manifeste,
caberá
a Pregoeira
a tempestividade
intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

11.2.1 - Nesse momento a Pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de
admissibilidade do recurso.
11.2.2 - A falta de manifestação motivada da licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência
desse direito.

Avenida Angelo Giuberti, 343 - Bairro Esplanada - Colatina - ES Cep.: 29.702-902

11

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

9.12
- Será
inabilitada
a licitante
que não
comprovarterá,
sua ahabilitação,
seja por
não apresentar
dos
11.2.3
- Uma
vez admitido
o recurso,
o recorrente
partir de então,
o prazo
de três diasquaisquer
corridos para
documentos
ou apresentá-los
desacordoficando
com o estabelecido
neste Edital.
apresentarexigidos,
as razões,
pelo sistemaem
eletrônico,
os demais licitantes,
desde logo, intimados para,
querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a
9.13
- Nos
não do
exclusivos
microempresas
e empresas
de pequeno
porte, em
inabilitação,
haverá
contar
doitens
término
prazo doarecorrente,
sendo-lhes
assegurada
vista imediata
doshavendo
elementos
indispensáveis
à
nova
verificação,
sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123,
defesa
de seus pelo
interesses.
de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
11.3 - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
9.14 - A licitante provisoriamente vencedora em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigada a
comprovar
requisitos
de habilitação
cumulativamente,
isto é, somando
as exigências
item emconstante
que venceu
às
11.4 - Osos
autos
do processo
permanecerão
com vista franqueada
aos interessados,
nodo
endereço
neste
do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das
Edital.
sanções cabíveis.
9.15 - Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, a licitante será declarada
12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:
vencedora.
12.1 - A sessão pública poderá ser reaberta:
10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA:
12.1.1 - Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão
pública
precedente
que seja
anulada
a própriadeverá
sessãoser
pública,
situação no
emprazo
que serão
os atos
10.1
- A proposta
finalou
daem
licitante
declarada
vencedora
encaminhada
de 24repetidos
(vinte e quatro)
anulados
e os da
quesolicitação
dele dependam.
horas,
a contar
da Pregoeira no sistema eletrônico, conforme os subitens 9.4 a 9.7 deste edital, e
12.1.2 - Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando a licitante declarada
deverá:
vencedora não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal
e trabalhista,
nos
termos
do em
art.língua
43, §1º
da LC nº
123/2006.ouNessas
hipóteses,
adotados
os
10.1.1
- ser
redigida
portuguesa,
datilografada
digitada,
em uma serão
via, sem
emendas,
procedimentos
imediatamente
posteriores
ao
encerramento
da
etapa
de
lances.
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pela
licitante ou seu representante legal;
12.2 - Todos
as licitantes
ser convocados
acompanhar
a sessão
reaberta.
10.1.2
- conter remanescentes
a indicação do deverão
banco, número
da contapara
e agência
do licitante
vencedor,
para fins de
pagamento.
12.3 - A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (chat), e-mail, ou, ainda, de acordo com a fase do
procedimento
licitatório.
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.
12.4 - A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo
responsabilidade
da licitante manter
seus dados
cadastrais
atualizados.
10.3
- Todas as especificações
do objeto
contidas
na proposta,
tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedência, vinculam a CONTRATADA.
13 -- DA
HOMOLOGAÇÃO:
10.4
Os ADJUDICAÇÃO
preços deverãoE ser
expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor
global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
13.1 - O objeto da licitação será adjudicado a licitante declarada vencedora, por ato da Pregoeira, caso não haja
10.5
- Ocorrendo
divergência
entreautoridade
os preçoscompetente,
unitários e após
o preço
global,decisão
prevalecerão
os primeiros;
no caso de
interposição
de recurso,
ou pela
a regular
dos recursos
apresentados.
divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
13.2 - Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
10.6
- A oferta odeverá
ser firmelicitatório.
e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas
homologará
procedimento
de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de
desclassificação.
14 - DA INSTRUMENTALIZAÇÃO DA COMPRA:
10.7 - A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que
não
corresponda
às especificações
aliautoridade
contidas oucompetente
que estabeleça
vínculo
à proposta
outra licitante.
14.1
- Homologada
a licitação pela
e, após
a ordenação
da de
despesa
pelo Exmo. Prefeito
Municipal, será emitida, pelo Município de Colatina, Autorização de Compra, para a instrumentalização da
10.8
- As do
propostas
que contenham
a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão
compra
objeto deste
Edital.
disponíveis na internet, após a homologação.

14.2 - A licitante vencedora terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para assinar a Autorização de Compra,
contados a partir da data de seu recebimento/convocação, a ser expedida pelo Almoxarifado Central do
Município de Colatina.
14.3 - No caso da licitante vencedora do certame, dentro do prazo de validade de sua proposta, não atender a
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exigência do item 17.2, ou desatender ao disposto no Termo de Referência, aplicar-se-á o previsto no inciso
10.9
- A
final
ser encaminhada com os respectivos manuais, encartes/folders, se for o caso e
XVI,
doproposta
art. 4º, da
Leideverá
nº 10.520/02.
demais informações pertinentes ao(s) respectivo(s) lote(s) vencidos no certame.
14.4 - A Autorização de Compra/Nota de Empenho poderá ser cancelada nos seguintes casos:
1114.4.1
- DOS-RECURSOS:
Unilateralmente, nos termos da legislação pertinente, em especial pela ocorrência de uma das hipóteses
contidas no art. 78, da Lei nº 8.666/93;
11.1
- Declarado
o vencedor
e decorrida
fase de regularização
fiscal e trabalhista
da licitante qualificada como
14.4.2
- Amigavelmente,
formalizada
emaautorização
escrita e fundamentada
do CONTRATANTE;
microempresa
ou
empresa
de
pequeno
porte,
se
for
o
caso,
será
concedido
o
prazo
de, no mínimo, 30 (trinta)
14.4.3 - Judicialmente, nos termos da legislação.
minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra
qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
15 - DO PAGAMENTO:
11.2 - Havendo quem se manifeste, caberá a Pregoeira verificar a tempestividade e a existência de motivação da
intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
15.1 - O pagamento será efetivado, no prazo de até 30 (trinta) dias ininterruptos, após a entrega e aceitação
dos equipamentos
mediante
a apresentação
da não
respectiva
NotanoFiscal,
devidamente
atestada
pelo
recebedor
11.2.1 - eNesse
momento
a Pregoeira
adentrará
mérito
recursal, mas
apenas
verificará
as
dos mesmos.
Se
houver
alguma
incorreção
na
Nota
Fiscal,
a
mesma
será
devolvida
à
Contratada
para
correção,
condições de admissibilidade do recurso.
ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota
11.2.2 - A falta de manifestação motivada da licitante quanto à intenção de recorrer importará a
Fiscal, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pelo Contratante.
decadência desse direito.
11.2.3 - Uma
admitido
recurso,
o recorrente
terá, a bancária
partir de em
então,
o prazo
de três dias
15.2 - O pagamento
serávez
efetuado
poromeio
de ordem
de pagamento
nome
da Contratada,
que
corridos
para
apresentar
as
razões,
pelo
sistema
eletrônico,
ficando
os
demais
licitantes,
desde logo,
deverá informar na nota fiscal, o número do banco, agência e conta-corrente da mesma.
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros
três dias,
que começarão
do término
prazo do
assegurada
15.3 - Os preços
propostos
são fixos ae contar
irreajustáveis,
semdoprejuízo
do recorrente,
disposto nosendo-lhes
inciso II, alínea
"d", dovista
art.
imediata
dos
elementos
indispensáveis
à
defesa
de
seus
interesses.
65, da Lei nº 8.666/93.
11.3
- O- acolhimento
do recurso
invalida
tão somente
os atos
insuscetíveis
aproveitamento.
15.4
Nenhum pagamento
será
efetuado
à empresa,
enquanto
houver de
pendência
de liquidação de obrigação
financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
11.4 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste
Edital.
15.5 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.
15.6 - É expressamente vedado ao fornecedor efetuar cobrança ou desconto de duplicatas através de rede
12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:
bancária ou de terceiros.
12.1 - A sessão pública poderá ser reaberta:
16 - DO RECEBIMENTO
DO OBJETO
DA FISCALIZAÇÃO:
12.1.1 - Nas hipóteses
de Eprovimento
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
16.1 - Os serão
critérios
de recebimento
e aceitação
dodele
objeto
e de fiscalização estão previstos no Termo de
repetidos
os atos anulados
e os que
dependam.
Referência.
12.1.2 - Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando a licitante
declarada vencedora não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar
a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses,
17 - DAS OBRIGAÇÕES
DA os
CONTRATANTE
E imediatamente
DA CONTRATADA:
serão adotados
procedimentos
posteriores ao encerramento da etapa de lances.
17.1 - As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.
12.2 - Todos as licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
12.3 - A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (chat), e-mail, ou, ainda, de acordo com a fase do
18 - DAS PENALIDADES E SANÇÕES:
procedimento licitatório.
18.1 - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a licitante/adjudicatária que:
18.1.1
18.1.2
18.1.3
18.1.4

-

não assinar a ata, quando convocado, dentro do prazo de validade da proposta
não aceitar/retirar a nota de empenho dentro do prazo;
apresentar documentação falsa;
deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
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12.4
- A convocação
feita por e-mail
dedo
acordo
com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade
18.1.5
- ensejar o retardamento
dadar-se-á
execução
objeto;
da18.1.6
licitante
manter
seus dados
cadastrais atualizados.
- não
mantiver
a proposta;
18.1.7 - cometer fraude fiscal;
18.1.8 - comportar-se de modo inidôneo;
13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:
18.2 - As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para
13.1
- O objeto
da licitação
será adjudicado
a licitante
declarada vencedora,
por
ato da Pregoeira, caso não haja
registro
de preços
que, convocados,
não honrarem
o compromisso
assumido,
injustificadamente.
interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
18.3 - Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de
13.2
- Após a fase
recursal,
constatada a regularidade
dos
praticados,
o
participação,
quanto
ao enquadramento
como ME/EPP
ouatos
o conluio
entre aasautoridade
licitantes, competente
em qualquerhomologará
momento da
procedimento licitatório.
licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
18.4 - A licitante/adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará
14 - DA INSTRUMENTALIZAÇÃO DA COMPRA:
sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
14.1 - Homologada a licitação pela autoridade competente e, após a ordenação da despesa pelo Exmo. Prefeito
18.4.1 -será
Advertência
por Município
faltas leves,
assim Autorização
entendidas de
como
aquelas
não acarretaremdaprejuízos
Municipal,
emitida, pelo
de Colatina,
Compra,
paraque
a instrumentalização
compra
significativos
ao
objeto
da
contratação;
do objeto deste Edital.
18.4.2 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta da
licitante;
14.2
- A licitante vencedora terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para assinar a Autorização de Compra,
18.4.3 - aSuspensão
licitar
impedimento
de contratar com oa órgão,
entidade pelo
ou unidade
administrativa
contados
partir da de
data
dee seu
recebimento/convocação,
ser expedida
Almoxarifado
Centralpela
do
qual a Administração
Município
de Colatina. Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
18.4.4 - Impedimento de licitar e de contratar com o Município de Colatina e descredenciamento no SICAF, pelo
prazo
decaso
até cinco
anos; vencedora do certame, dentro do prazo de validade de sua proposta, não atender a
14.3
- No
da licitante
18.4.5 - do
Declaração
de ou
inidoneidade
para
ou contratar
Administração
Pública, enquanto
perdurarem
exigência
item 17.2,
desatender
ao licitar
disposto
no Termocom
de aReferência,
aplicar-se-á
o previsto
no inciso
XVI,
art. 4º,
da Lei nº 10.520/02.
os do
motivos
determinantes
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos
14.4
- A Autorização de Compra/Nota de Empenho poderá ser cancelada nos seguintes casos:
causados;
14.4.1 - Unilateralmente,
nos
termoscumulativamente
da legislação pertinente,
em especial
pela ocorrência de uma
18.5 - A penalidade
de multa pode ser
aplicada
com as demais
sanções.
das hipóteses contidas no art. 78, da Lei nº 8.666/93;
- Amigavelmente,
formalizada
e fundamentada
CONTRATANTE;
18.6 - Se,14.4.2
durante
o processo de
aplicação em
de autorização
penalidade,escrita
se houver
indícios dedoprática
de infração
administrativa
tipificada
pela
Lei
nº
12.846,
de
1º
de
agosto
de
2013,
como
ato
lesivo
à
administração
pública
14.4.3 - Judicialmente, nos termos da legislação.
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
eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.
15sobre
- DO a
PAGAMENTO:
18.7
A aplicação
qualquernodas
penalidades
previstas
emapós
processo
administrativo
15.1
- O-pagamento
serádeefetivado,
prazo
de até 30 (trinta)
diasrealizar-se-á
ininterruptos,
a entrega
e aceitação que
dos
assegurará oecontraditório
a ampla defesa
a licitante/adjudicatária,
observando-seatestada
o procedimento
previstodos
na
equipamentos
mediante a eapresentação
da respectiva
Nota Fiscal, devidamente
pelo recebedor
Lei nº 8.666,
de 1993.
mesmos.
Se houver
alguma incorreção na Nota Fiscal, a mesma será devolvida à Contratada para correção,
ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota
18.8 sem
- A autoridade
competente,
na aplicação
sanções,
levará em consideração a gravidade da conduta do
Fiscal,
qualquer ônus
ou correção
a ser pagadas
pelo
Contratante.
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.
15.2
- O pagamento será efetuado por meio de ordem de pagamento bancária em nome da Contratada, que
deverá informar na nota fiscal, o número do banco, agência e conta-corrente da mesma.
18.9 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
15.3 - Os preços propostos são fixos e irreajustáveis, sem prejuízo do disposto no inciso II, alínea "d", do art. 65,
As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.
da18.10
Lei nº-8.666/93.
19 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:
19.1 - Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa
poderá impugnar este Edital.
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15.4 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação
financeira,
virtude deserá
penalidade
contratual.
19.2 - A em
impugnação
realizadaounainadimplência
forma eletrônica,
por meio do e-mail licitacoes.colatina@gmail.com.
15.5
- Não
haverá,
sob hipótese
alguma,
antecipado.
19.3
- Caberá
a Pregoeira
decidir
sobrepagamento
a impugnação
no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados da data de
recebimento da impugnação.
15.6 - É expressamente vedado ao fornecedor efetuar cobrança ou desconto de duplicatas através de rede
bancária
ou de terceiros.
19.4 - Acolhida
a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
19.5 - Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados a Pregoeira,
16 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO:
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.
16.1 - Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de
Referência.
19.6 - A Pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da data
de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e
dos anexos.
17 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA:
19.7
- As
impugnações
e pedidos de
esclarecimentos
não
os no
prazos
previstos
no certame.
17.1
- As
obrigações
da Contratante
e da
Contratada são
as suspendem
estabelecidas
Termo
de Referência.
19.8 - A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pela
nos autos do Eprocesso
de licitação.
18 Pregoeira,
- DAS PENALIDADES
SANÇÕES:
19.9
- As respostas
impugnações nos
e ostermos
esclarecimentos
prestados
serão entranhados
18.1
- Comete
infraçãoàs
administrativa,
da Lei nº 10.520,
de pela
2002,Pregoeira
a licitante/adjudicatária
que:nos autos
do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.
18.1.1 - não assinar a ata, quando convocado, dentro do prazo de validade da proposta
18.1.2 - não aceitar/retirar a nota de empenho dentro do prazo;
20 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1.3 - apresentar documentação falsa;
18.1.4 -pública
deixar do
de Pregão
entregardivulgar-se-á
os documentos
no eletrônico.
certame;
20.1 - Da sessão
Ata exigidos
no sistema
18.1.5 - ensejar o retardamento da execução do objeto;
20.2 - Não18.1.6
havendo
expediente
ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame
- não
mantiver aouproposta;
na data marcada,
a
sessão
será
remarcada
e comunicada no sistema, pela Pregoeira.
18.1.7 - cometer fraude fiscal;
18.1.8
- comportar-se
de modo
20.3 - Todas
as referências
de tempo
noinidôneo;
Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de

Brasília - DF.
18.2 - As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para
registro
que, convocados,
não
o compromisso
injustificadamente.
20.4 -de
Nopreços
julgamento
das propostas
e honrarem
da habilitação,
a Pregoeiraassumido,
poderá sanar
erros ou falhas que não alterem
a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
18.3
- Considera-se
comportamento
entre validade
outros, eaeficácia
declaração
falsa
quanto às e condições
de
registrado
em ata e acessível
a todos, inidôneo,
atribuindo-lhes
para fins
de habilitação
classificação.
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre as licitantes, em qualquer momento da
licitação,
mesmo
após o encerramento
da fase
de lances.
20.5 - A
homologação
do resultado desta
licitação
não implicará direito à contratação.
18.4 - A licitante/adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeito,
20.6 - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a
finalidade 18.4.1
e a segurança
da contratação.
- Advertência
por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos

significativos ao objeto da contratação;
20.7 - As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
18.4.2 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou
conduta da licitante;
do resultado do processo licitatório.
20.8 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
20.9 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento da licitante, desde
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18.4.3 - o
Suspensão
de licitar
impedimento
de os
contratar
comda
o órgão,
entidade
ou unidade
administrativa
que seja possível
aproveitamento
doeato,
observados
princípios
isonomia
e do interesse
público.
pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
20.10 - Em
caso-de
divergênciadeentre
deste
e de seus
anexos ou
demais peças que no
compõem
18.4.4
Impedimento
licitardisposições
e de contratar
comEdital
o Município
de Colatina
e descredenciamento
SICAF,
o processo,
prevalecerá
as cinco
desteanos;
Edital.
pelo
prazo de até
18.4.5 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
20.11 - Operdurarem
Edital está disponibilizado,
na íntegra,danopunição
endereço
https://www.gov.br/compras/pt-br/
e
os motivos determinantes
ou eletrônico
até que seja
promovida a reabilitação perante a
https://www.colatina.es.gov.br/licitacoes-processos/.
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuízos causados;
20.12 - As informações complementares inerentes a este Pregão deverão ser solicitadas anteriormente a data
para de
a multa
abertura
daaplicada
sessão
pública, via
através do endereço eletrônico
18.5fixada
- A penalidade
pode ser
cumulativamente
com internet,
as demais sanções.
licitacoes.colatina@gmail.com, ou através do telefone (27) 3177-7866, em dias úteis, no horário de 07h às 16h.
18.6 - Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa
20.13 pela
- Integram
este Edital,
todos de
os 2013,
fins e como
efeitos,
seguintes
anexos: pública nacional ou estrangeira,
tipificada
Lei nº 12.846,
de 1ºpara
de agosto
atooslesivo
à administração
cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à
20.13.1 -competente,
ANEXO I - Termo
de Referência;
autoridade
com despacho
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de
20.13.2 - preliminar
ANEXO IIou
- Proposta
Preços;
investigação
Processode
Administrativo
de Responsabilização - PAR.
20.13.3 - ANEXO III - Planilha Orçamentária.
18.7 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa a licitante/adjudicatária, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
Colatina-ES, 22 de outubro de 2021.
18.8 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o
caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
18.9___________________________
- As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
MICHEL BERTOLO
18.10
- As sanções
por atos
praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.
Secretária
Municipal
de Saúde
19 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:
19.1 - Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá
impugnar este Edital.
19.2 - A impugnação será realizada na forma eletrônica, por meio do e-mail licitacoes.colatina@gmail.com.
19.3 - Caberá a Pregoeira decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados da data de
recebimento da impugnação.
19.4 - Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
19.5 - Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados a Pregoeira, 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.
19.6 - A Pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da
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data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital
e dos anexos.
19.7 - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
19.8 - A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pela
Pregoeira, nos autos do processo de licitação.
19.9 - As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pela Pregoeira serão entranhados nos autos
do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.
20 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1 - Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
20.2 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na
data marcada, a sessão será remarcada e comunicada no sistema, pela Pregoeira.
20.3 - Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de
Brasília - DF.
20.4 - No julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado
em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
20.5 - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
20.6 - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre
os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade
e a segurança da contratação.
20.7 - As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração
não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do
processo licitatório.
20.8 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á
o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
20.9 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento da licitante, desde
que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
20.10 - Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem
o processo, prevalecerá as deste Edital.
20.11 - O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico https://www.gov.br/compras/pt-br/
https://www.colatina.es.gov.br/licitacoes-processos/.
20.12 - As informações complementares inerentes a este Pregão deverão ser solicitadas anteriormente a data
fixada para a abertura da sessão pública, via internet, através do endereço eletrônico
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licitacoes.colatina@gmail.com, ou através do telefone (27) 3177-7866, em dias úteis, no horário de 07h às 16h.
20.13 - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
20.13.1 - ANEXO I - Termo de Referência;
20.13.2 - ANEXO II - Proposta de Preços;
20.13.3 - ANEXO III - Planilha Orçamentária.
Colatina-ES, 22 de outubro de 2021.

___________________________
MICHEL BERTOLO
Secretária Municipal de Saúde
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO:
LICITAÇÃOÉ ÉAAAQUISIÇÃO
AQUISIÇÃO
CAPAS
E PELÍCULAS
PROTETORAS,
OBJETO:O OOBJETO
OBJETO DA
DA PRESENTE
PRESENTE LICITAÇÃO
DEDE
CAPAS
E PELÍCULAS
PROTETORAS,
PARA
PARA
INSTALAÇÃO
NOS
TABLETS
USADOS
PELA
ATENÇÃO
PRIMÁRIA
À
SAÚDE,
DA
INSTALAÇÃO NOS TABLETS USADOS PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, ATRAVÉS DAATRAVÉS
SECRETARIA
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE SAÚDE,
CONFORME ESPECIFICAÇÕES
CONSTANTES
DESTE TERMO.
MUNICIPAL DE
SAÚDE, CONFORME
ESPECIFICAÇÕES
CONSTANTES DESTE
TERMO.
1 - 1DA
INTRODUÇÃO:
- DA
INTRODUÇÃO:
1.11.1
- O- O
presente
presenteTermo
Termoé édocumento
documentointegrante
integrantededeprocesso
processo deflagrado
deflagrado para
para instauração
instauração de procedimento
licitatório,
cujo
objeto
é aé aquisição
nos tablets
tablets usados
usadospela?
pela ?
licitatório,
cujo
objeto
a aquisiçãodedecapas
capaseepelículas
películas protetoras,
protetoras, para
para instalação nos
Atenção
Primária
à
Saúde,
através
da
Secretaria
Municipal
de
Saúde.
Atenção Primária à Saúde, através da Secretaria Municipal de Saúde.
2 - 2DO
OBJETIVO
- DO
OBJETIVODO
DOTERMO
TERMODE
DE REFERÊNCIA:
REFERÊNCIA:
2.12.1
- Este
documento
temtem
por por
finalidade
fornecer
dados
e informações
mínimas
necessárias
aos aos
interessados
em
- Este
documento
finalidade
fornecer
dados
e informações
mínimas
necessárias
interessados
participar
do
certame
licitatório,
promovido
para
aquisição
acima
referida,
bem
como
estabelecer
as
obrigações
em participar do certame licitatório, promovido para aquisição acima referida, bem como estabelecer da
as
empresa
sobredaa empresa
qual recairá
a adjudicação
do acertame.
obrigações
sobre
a qual recairá
adjudicação do certame.
3 - DA JUSTIFICATIVA:
3 - DA JUSTIFICATIVA:
3.1 - A presente licitação é motivada pela necessidade de instalação nos tablets adquiridos por esta Secretaria a
3.1 - A presente licitação é motivada pela necessidade de instalação nos tablets adquiridos por esta Secretaria a
fim de atender às demandas da Atenção Primária à Saúde do Município de Colatina/ES, visto que os mesmos
fim de atender às demandas da Atenção Primária à Saúde do Município de Colatina/ES, visto que os mesmos
serão utilizados na otimização do cadastro de usuários do SUS e preenchimento de produção da Unidade para
serão
utilizados na
otimização do cadastro de usuários do SUS e preenchimento de produção da Unidade para
envio
ao Ministério
da Saúde.
envio ao Ministério da Saúde.
4 - DA DESCRIÇÃO DO OBJETO:
4 - DA DESCRIÇÃO DO OBJETO:
4.1 - O material ofertado deverá atender todas as normas técnicas e legais vigentes.
4.1 - O material ofertado deverá atender todas as normas técnicas e legais vigentes.
ITEM ESPECIFICAÇÃO
01 ITEMESPECIFICAÇÃOQUANTIDADEUNID.
CAPA PROTETORA TABLET TAB A 8 POLEGADAS
02 01CAPA
PELICULA
PROTETORA
DE VIDRO
TAB 8 POLEGADAS
PROTETORA
TABLET
TAB TABLET
A 8 POLEGADAS
340UN

QUANTIDADE UNID.
340
UN
340
UN

02PELICULA PROTETORA DE VIDRO TABLET TAB 8 POLEGADAS340UN

4.2 - As especificações completas dos itens encontram-se no Anexo II e na Planilha Orçamentária.
4.2 - As especificações completas dos itens encontram-se no Anexo II e na Planilha Orçamentária.
4.3 - Havendo divergência entre as especificações da codificação CATMAT e o descritivo constante no
presente
Termo divergência
de Referência
o Termo
de Referência
ao Princípio
da
4.3 - Havendo
entre prevalecerá
as especificações
da codificação
CATMAT em
e o consonância
descritivo constante
no presente
Vinculação
ao
Ato
Convocatório.
Termo de Referência prevalecerá o Termo de Referência em consonância ao Princípio da Vinculação ao Ato
Convocatório.
5 - DA CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS:

5 - DA CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS:
5.1 - Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei n° 10.520,
de 2002.
5.1 - Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei n° 10.520,
6 - de
DA2002.
ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO:
6 - DA ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO:
6.1 - Os materiais licitados deverão ser entregues, em parcela única, no Almoxarifado da Secretaria Municipal
de Saúde, situado na Rua Pedro Epichim, n.º 188, centro, Colatina-ES, de segunda a sexta-feira, das 07h às
16h.
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6.2 - O prazo de entrega será de 20 (vinte) dias ininterruptos, contados a partir da data de recebimento
6.1Autorização
- Os materiais
licitados deverão
serexpedida
entregues,
em
parcela única, no Almoxarifado da Secretaria Municipal
de Fornecimento,
a ser
pelo
Almoxarifado.
Saúde, situado na Rua Pedro Epichim, n.º 188, centro, Colatina-ES, de segunda a sexta-feira, das 07h às 16h.
6.3 - O recebimento do objeto desta licitação dar-se-á:
6.2 - O prazo de entrega será de 20 (vinte) dias ininterruptos, contados a partir da data de recebimento
Autorização
de Fornecimento,
a ser
pelo dos
Almoxarifado.
6.3.1 - Provisoriamente,
no ato
doexpedida
recebimento
materiais;
6.3.2 - Definitivamente, em até 03 (três) dias úteis, a contar do recebimento provisório, após a verificação
6.3qualidade,
- O recebimento
do objeto
desta licitação
dar-se-á:
quantidade
e especificação
do objeto
e consequente aceitação.

da
de
da
da

- Provisoriamente,
noserá
ato do
recebimento
dos materiais;
6.4 - Após6.3.1
o recebimento
provisório,
efetuado
o recebimento
definitivo dos produtos.
6.3.2 - Definitivamente, em até 03 (três) dias úteis, a contar do recebimento provisório, após a
6.5 - Os materiais
deverão
ser entregues
nas mesmas
marcas indicadas
propostas deaceitação.
preços vencedoras do
verificação
da qualidade,
quantidade
e especificação
do objetonas
e consequente
certame.
6.4 - Após o recebimento provisório, será efetuado o recebimento definitivo dos produtos.
6.6 - Todas as despesas com transporte, carregamento e descarregamento dos materiais será por conta da
vencedora.
6.5empresa
- Os materiais
deverão ser entregues nas mesmas marcas indicadas nas propostas de preços vencedoras do
certame.
6.7 - Por ocasião da entrega, caso seja detectado que os materiais não atendam às especificações técnicas do
licitado
ou as amostras
apresentadas
e aprovadas,e poderá
a Administração
rejeitá-los,será
integralmente
ou
6.6objeto
- Todas
as despesas
com transporte,
carregamento
descarregamento
dos materiais
por conta da
empresa
vencedora.
em parte,
obrigando-se a empresa vencedora a providenciar a substituição daqueles não aceitos no prazo de 10
(dez) dias ininterruptos. O transporte e carregamento dos materiais não aceitos, será de responsabilidade da
6.7licitante.
- Por ocasião da entrega, caso seja detectado que os materiais não atendam às especificações técnicas do
objeto licitado ou as amostras apresentadas e aprovadas, poderá a Administração rejeitá-los, integralmente ou em
parte,
a empresa
vencedora
a providenciar
a substituição
aceitos
no prazo total
de 10
6.8 obrigando-se
- Somente será
aceito pelo
Almoxarifado,
as entregas
integrais daqueles
de acordonão
com
o quantitativo
e
(dez)
dias ininterruptos.
O das
transporte
e carregamento
dos materiais
não de
aceitos,
de responsabilidade
da
especificações
constantes
Autorizações
de Fornecimento,
sob pena
sofrerserá
as sanções
previstas neste
licitante.
instrumento.
6.86.9
- Somente
seráparciais
aceito serão
pelo rejeitadas
Almoxarifado,
as entregas
de acordo
com o vencedora,
quantitativosob
total
e
- As entregas
e ficarão
disponíveisintegrais
para retirada
pela empresa
pena
especificações
constantes
das
Autorizações
de
Fornecimento,
sob
pena
de
sofrer
as
sanções
previstas
neste
de sofrer as sanções previstas neste instrumento.
instrumento.
6.10 - Todas as despesas de recolhimento e transporte ficará a cargo da empresa vencedora.
6.9 - As entregas parciais serão rejeitadas e ficarão disponíveis para retirada pela empresa vencedora, sob pena
de sofrer as sanções previstas neste instrumento.
7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
6.10 - Todas as despesas de recolhimento e transporte ficará a cargo da empresa vencedora.
7.1 - São obrigações da CONTRATANTE:
7 - 7.1.1
DAS OBRIGAÇÕES
DAno
CONTRATANTE:
- Receber o objeto
prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
7.1.2 - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as
7.1 - São obrigações da CONTRATANTE:
especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
7.1.3 - Comunicar
à CONTRATADA,
escrito,
sobre estabelecidas
imperfeições, no
falhas
oue irregularidades
7.1.1 - Receber
o objeto no por
prazo
e condições
Edital
seus anexos; verificadas no
objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
7.1.2 - Verificar
no obrigações
prazo fixado,
a conformidade
bens recebidos
7.1.4 - Acompanhar
e fiscalizarminuciosamente,
o cumprimento das
da CONTRATADA,
atravésdos
de comissão/servidor
provisoriamente
com
as
especificações
constantes
do
Edital
e
da
proposta,
para
fins
de aceitação e
especialmente designado;
recebimento definitivo;
7.1.5 - Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e
7.1.3 - Comunicar
CONTRATADA,
por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
forma estabelecidos
no Edital eàseus
anexos;
verificadas
no
objeto
fornecido,
para
que
seja substituído,
reparado
ou corrigido;
7.1.6 - A Administração não responderá por quaisquer
compromissos
assumidos
pela CONTRATADA com
7.1.4
- Acompanhar
e fiscalizar
o cumprimento
da CONTRATADA,
de por qualquer dano
terceiros,
ainda que
vinculados
à execuçãodas
do obrigações
presente Termo
de Contrato, através
bem como
causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
8 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
8.1 - A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto
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e, ainda: comissão/servidor especialmente designado;
7.1.5 - Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
8.1.1 - Efetuar
do objeto em no
perfeitas
condições,
conforme especificações, prazo e local constantes no
prazoa eentrega
forma estabelecidos
Edital e
seus anexos;
Edital e seus
acompanhado
respectivapor
nota
fiscal, na
qual constarão
as indicações
referentes a:
7.1.6anexos,
- A Administração
nãoda
responderá
quaisquer
compromissos
assumidos
pela CONTRATADA
marca, fabricante,
modelo,ainda
procedência
e prazo de
validade;
com terceiros,
que vinculados
à garantia
execuçãooudo
presente Termo de Contrato, bem como por
8.1.2 - Responsabilizar-se
pelos vícios
e danosem
decorrentes
dode
objeto,
acordo com os de
artigos
13 e 17 a
qualquer dano causado
a terceiros
decorrência
ato dadeCONTRATADA,
seus12,
empregados,
27, do Código
de
Defesa
do
Consumidor
(Lei
nº
8.078,
de
1990);
prepostos ou subordinados.
8.1.3 - Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto
ou defeitos;
8 -com
DASavarias
OBRIGAÇÕES
DA CONTRATADA:
8.1.4 - Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
os motivos que
impossibilitem
o cumprimento
do prazo
previsto,
a devida
8.1entrega,
- A CONTRATADA
deve
cumprir todas
as obrigações
constantes
nocom
Edital,
seus comprovação;
anexos e sua proposta,
8.1.5 - Manter,
durante toda a seus
execução
do contrato,
em compatibilidade
com
aseobrigações
assumidas,
todas
assumindo
como exclusivamente
os riscos
e as despesas
decorrentes da
boa
perfeita execução
do objeto
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
e, as
ainda:
8.1.6 - Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
8.1.1 - Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local
9 - DA SUBCONTRATAÇÃO:
constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as
indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
9.1 - Não será
a subcontratação
dovícios
objetoe licitatório.
8.1.2admitida
- Responsabilizar-se
pelos
danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,
13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
10- DO CONTROLE
DA EXECUÇÃO:
8.1.3 - Substituir,
reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o
objeto com avarias ou defeitos;
10.1 - Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar
Comunicar
à CONTRATANTE,
no prazo
máximo
de 24 (vinterelacionadas
e quatro) horas
antecede a
a entrega 8.1.4
dos -bens,
anotando
em registro próprio
todas
as ocorrências
comque
a execução
e
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
comprovação;
- Manter,
duranteserá
todarecebido
a execução
do contrato,
em compatibilidade
as obrigações
10.1.1 - O 8.1.5
recebimento
de material
por servidores
designados
pela autoridade com
competente.
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
8.1.6 - Indicar
preposto
paraitem
representá-la
a execução
do contrato.da CONTRATADA, inclusive
10.2 - A fiscalização
de que
trata este
não excluidurante
nem reduz
a responsabilidade
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibie, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e
9 -tórios,
DA SUBCONTRATAÇÃO:
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
9.1 - Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
10.3 - O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
10-execução
DO CONTROLE
DA EXECUÇÃO:
do contrato,
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os
10.1
- Nos termos
do art. 67 Lei
nº 8.666, para
de 1993,
será designado
representante para acompanhar e fiscalizar a
apontamentos
à autoridade
competente
as providências
cabíveis.
entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e
determinando
o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
11 - DO PAGAMENTO:
10.1.1 - Oserá
recebimento
de prazo
material
será30recebido
por ininterruptos,
servidores designados
pela eautoridade
11.1 - O pagamento
efetivado, no
de até
(trinta) dias
após a entrega
aceitação
competente.
dos equipamentos
e mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada pelo recebedor
dos mesmos. Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal, a mesma será devolvida à CONTRATADA para
10.2
- A fiscalização
de que trata que
esteoitem
nãopara
exclui
nem reduz
a responsabilidade
inclusive
correção,
ficando estabelecido
prazo
pagamento
será
contado a partir da
da CONTRATADA,
data de apresentação
na
perante
terceiros,
por
qualquer
irregularidade,
ainda
que
resultante
de
imperfeições
técnicas
ou
vícios
nova Nota Fiscal, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pelo CONTRATANTE.
redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.2 - O pagamento será efetuado por meio de ordem de pagamento bancária em nome da CONTRATADA, que
deverá
informar na nota
o número anotará
do banco,
conta-corrente
daocorrências
mesma.
10.3
- O representante
da fiscal,
Administração
emagência
registroe próprio
todas as
relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos,
11.3 - Os preços propostos são fixos e irreajustáveis, sem prejuízo do disposto no inciso II, alínea "d", do art.
65, da Lei nº 8.666/93.

11.4 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação
financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
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determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos
à autoridade
competente
para
as providências
cabíveis.
11.5 - Não haverá,
sob hipótese
alguma,
pagamento
antecipado.
1111.6
- DO-PAGAMENTO:
É expressamente vedado ao fornecedor efetuar cobrança ou desconto de duplicatas através de rede
bancária ou de terceiros.
11.1 - O pagamento será efetivado, no prazo de até 30 (trinta) dias ininterruptos, após a entrega e aceitação
dos12equipamentos
e mediante
a apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada pelo recebedor
- DA GARANTIA
DE EXECUÇÃO:
dos mesmos. Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal, a mesma será devolvida à CONTRATADA para
correção,
ficando
estabelecido
que
o prazo
para pagamento
serápelas
contado
a partir
dajustificadas:
data de apresentação na
12.1 - Não
haverá
exigência de
garantia
contratual
da execução,
razões
abaixo
nova Nota Fiscal, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pelo CONTRATANTE.
12.1.1 - Considerando a discricionariedade apontada pelo art. 56 da Lei nº 8.666/93, verifica-se que na presente
11.2
- O pagamento
será efetuado
por meiodedeexigência
ordem de
bancária em nome da CONTRATADA, que
contratação
não demanda
a necessidade
depagamento
garantia contratual.
deverá informar na nota fiscal, o número do banco, agência e conta-corrente da mesma.
13 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
11.3 - Os preços propostos são fixos e irreajustáveis, sem prejuízo do disposto no inciso II, alínea "d", do art. 65,
da Lei nº 8.666/93.
13.1 - Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a
CONTRATADA que:
11.4 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação
financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
13.1.1 - inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
13.1.2
retardamento
da execução
do objeto;
11.5
- Não- ensejar
haverá, osob
hipótese alguma,
pagamento
antecipado.
13.1.3 - falhar fraudar na execução do contrato;
13.1.4
comportar-se devedado
modo inidôneo;
11.6
- É -expressamente
ao fornecedor efetuar cobrança ou desconto de duplicatas através de rede
13.1.5
cometer
fraude
fiscal.
bancária ou de terceiros.
Pela inexecução
total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA
1213.2
- DA-GARANTIA
DE EXECUÇÃO:
as seguintes sanções:
12.1 - Não haverá exigência de garantia contratual da execução, pelas razões abaixo justificadas:
13.2.1 - Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para
12.1.1 - Considerando a discricionariedade apontada pelo art. 56 da Lei nº 8.666/93, verifica-se que
a CONTRATANTE;
na presente
contratação
demanda
a necessidade
exigência
de garantia
contratual.
13.2.2 - multa
moratória
de 10%não
(dez
por cento)
por dia dede
atraso
injustificado
sobre
o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;
1313.2.3
- DAS -SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS:
multa compensatória
de 20 % (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução
total do objeto;
13.1
- Comete
infração
administrativa
nosa termos
da Lei nº 8.666,
1993percentual
e da Lei do
nº subitem
10.520, de
2002,
a
13.2.4
- em caso
de inexecução
parcial,
multa compensatória,
no de
mesmo
acima,
será
CONTRATADA
que: proporcional à obrigação inadimplida;
aplicada de forma
13.2.5 - suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela
13.1.1 - inexecutar
total eou
parcialmente
qualquer
das obrigações
em decorrência da
qual a Administração
Pública opera
atua
concretamente,
pelo prazo
de até doisassumidas
anos;
contratação;
13.2.6 - impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o consequente
13.1.2 - ensejar
o retardamento
execução
do objeto;
descredenciamento
no SICAF
pelo prazo dedaaté
cinco anos;
13.2.6.1 - 13.1.3
A Sanção
de
impedimento
de
licitar
e
contratar
prevista neste subitem também é aplicável em
- falhar fraudar na execução do contrato;
quaisquer 13.1.4
das hipóteses
previstas
como
infração
administrativa
no subitem 15.1 deste Termo de Referência.
- comportar-se de modo inidôneo;
13.2.7 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem
13.1.5 - cometer fraude fiscal.
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos
13.2
- Pela inexecução
prejuízos
causados; total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as
seguintes sanções:
13.3 - As sanções previstas nos subitens 13.2.1, 13.2.5, 13.2.6 e 13.2.7 poderão ser aplicadas à CONTRATADA
13.2.1 - Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
13.4 - Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:
13.4.1 - tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
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para a CONTRATANTE;
quaisquer significativos
tributos;
13.4.2 - tenham
atos ilícitos
a frustrar
os objetivos
13.2.2 praticado
- multa moratória
devisando
10% (dez
por cento)
por diadadelicitação;
atraso injustificado sobre o valor da
13.4.3 - demonstrem
não possuir
com a Administração em virtude de atos ilícitos
parcela inadimplida,
até oidoneidade
limite de 10para
(dez)contratar
dias;
praticados.13.2.3 - multa compensatória de 20 % (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecução total do objeto;
13.5 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
13.2.4 - em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem
asseguraráacima,
o contraditório
e a ampla
defesa
à CONTRATADA,
observandose o procedimento previsto na Lei nº
será aplicada
de forma
proporcional
à obrigação
inadimplida;
8.666, de 1993.
13.2.5 - suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa
pela qualna
a Administração
Pública opera
atua
concretamente,
pelo prazo
de até dois
13.6 - A autoridade
competente,
aplicação das sanções,
levaráeem
consideração
a gravidade
da conduta
do
anos;
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
13.2.6 - impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o consequente
proporcionalidade.
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
13.2.6.1
- Aobrigatoriamente
Sanção de impedimento
deno
licitar
e contratar prevista neste subitem também é
13.7 - As penalidades
serão
registradas
SICAF.
aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 15.1
deste Termo de Referência.
13.2.7 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA
ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos causados;
13.3 - As sanções previstas nos subitens 13.2.1, 13.2.5, 13.2.6 e 13.2.7 poderão ser aplicadas à CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
13.4 - Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:
13.4.1 - tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
13.4.2 - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
13.4.3 - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos praticados.
13.5 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará
o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando- se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de
1993.
13.6 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.
13.7 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

Avenida Angelo Giuberti, 343 - Bairro Esplanada - Colatina - ES Cep.: 29.702-902

23

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO II
MODELO
DEDE
PROPOSTA
MODELO
PROPOSTACOMERCIAL
COMERCIAL
Proponente:
Proponente:
Endereço:
Endereço:
Modalidade:
Pregão Eletrônico
Nº 021/2021
Modalidade:
Pregão PMC
Eletrônico PMCNº 021/2021
Validade da Proposta: 90 (noventa) dias
Prazo de Entrega: Conforme T.R. (Anexo I)
Validade da Proposta: 90 (noventa) diasPrazo de Entrega:
Conforme T.R. (Anexo I)
CNPJ.:
Insc. Estadual:
CNPJ.:Insc. Estadual:
Condições de Pagamento: CONFORME ESPECIFICADO NO EDITAL
Condições de
Pagamento:
CONFORME ESPECIFICADO NO EDITAL
ITEM QUANT
UNID
ESPECIFICAÇÃO
MARCA
VALOR UNIT
VALOR TOTAL
ITEMQUANTUNIDESPECIFICAÇÃOMARCAVALOR
UNITVALOR TOTAL
1

1? ?

Valor total:
Valor
TOTAL
PORtotal:
EXTENSO R$
TOTAL POR EXTENSO R$ ? ?
DATA
CARIMBO
DATAE ASSINATURA DA PROPONENTE

CARIMBO E ASSINATURA DA PROPONENTE
Obs.: Havendo divergência entre as especificações da codificação CATMAT e o descritivo constante no
presente
Termo de
Referência
o Termo
de Referência
ao Princípio
da
Obs.: Havendo
divergência
entreprevalecerá
as especificações
da codificação
CATMATem
e o consonância
descritivo constante
no presente
Vinculação
Ato Convocatório.
Termo deaoReferência
prevalecerá o Termo de Referência em consonância ao Princípio da Vinculação ao Ato
Convocatório.

Ítem

Lote

Código

Especificação

Marca

Unidade

Quantidade

Unitário

Valor Total

00001

00056069

CAPA PROTETORA TABLET TAB A 8
POLEGADAS capa protetora para tablet
modelo tab a 8 polegadas, t295/t290, tipo
pasta, de material poliuretano ou courino,
resistente a quedas, cor preta.

UN

340

49,80

16.932,00

00002

00056070

PELICULA PROTETORA DE VIDRO TABLET
TAB A 8 POLEGADAS película protetora de
vidro para tablet tab a 8 polegadas, largura:
11,7 cm, altura: 20,4 cm, 0.3 mm de
espessura, vidro temperado quimicamente
tratado, total transparência, alta resistência,
não interfere na usabilidade, toque e
sensibilidade da tela, adesivo à base de
silicone.

UN

340

35,00

11.900,00
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ANEXO III
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Ítem

Lote

Código

Especificação

Marca

Unidade

Quantidade

Unitário

Valor Total

00001

00056069

CAPA PROTETORA TABLET TAB A 8
POLEGADAS capa protetora para tablet
modelo tab a 8 polegadas, t295/t290, tipo
pasta, de material poliuretano ou courino,
resistente a quedas, cor preta.

UN

340

49,80

16.932,00

00002

00056070

PELICULA PROTETORA DE VIDRO TABLET
TAB A 8 POLEGADAS película protetora de
vidro para tablet tab a 8 polegadas, largura:
11,7 cm, altura: 20,4 cm, 0.3 mm de
espessura, vidro temperado quimicamente
tratado, total transparência, alta resistência,
não interfere na usabilidade, toque e
sensibilidade da tela, adesivo à base de
silicone.

UN

340

35,00

11.900,00
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