RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 46/2017
PROCESSO Nº 0002054/2017

Razão Social: _____________________________________________________________
CNPJ Nº _________________________________________________________________
Endereço: ________________________________________________________________
E-mail: __________________________________________________________________
Cidade: _______________ Estado: _____ Telefone: ______________ Fax: ____________
Pessoa para contato: _______________________________________________________
Recebemos, por intermédio do acesso à página do www.igarata.sp.gov.br cópia do instrumento
convocatório da licitação acima identificada.
Local: __________________, ___ de _____________ de 2017.
_____________________________________
Assinatura

Senhor Licitante,
Visando comunicação futura entre a Prefeitura do Município de Igaratá e o licitante, solicito de Vossa
Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e remeter ao Setor de Licitações e Contratos através do e-mail:
licitacaoigarata@gmail.com
A não remessa do recibo exime a Prefeitura do Município de Igaratá da comunicação de eventuais
retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.
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PREGÃO PRESENCIAL (REGISTRO DE PREÇOS) N.º 010/2.017
PROCESSO N.º 000482/2017
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 15/2017
OBJETO: O objeto desta licitação é o REGISTRO DE PREÇOS para futura e possível aquisição de

medicamentos para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme TERMO DE REFERNCIA no anexo I que
integra o presente edital.
1.2. Os proponentes deverão apresentar cotação por item, com preços maximos de medicamentos por
princípio ativo para Compras Públicas, Preço de Fábrica, sob pena de desclassificadas, de acordo com a
Câmara de Regulação – CMED.
Preço Fabrica - PF é o teto de preço pelo qual um laboratório ou distribuidor de medicamentos
pode comercializar no mercado brasileiro um medicamento. Desta maneira, o PF vem a ser o preço
máximo permitido para vendas de medicamentos destinadas a farmácias, drogarias, além das
destinadas a entes da Administração Pública..

(O PMVG é o teto de preço para compra dos medicamentos inseridos na lista de produtos sujeitos ao CAP
(Comunicado nº 6, de 5 de setembro de 2013) ou ainda de qualquer medicamento adquirido por força de
decisão judicial. O Preço Fábrica é o teto de preço para compra de qualquer medicamento por entes da
Administração Pública, quando não aplicável o CAP.

1.3. O Valor Unitário – R$ deverá corresponder ao preço unitário ao qual será acrescido a carga tributária
incidente e frete, que correrão à conta do licitante.
1.3.1. – Os preços deverão ser apresentados nos limites da lista CMED. Juntamente com a proposta
realinhada, a vencedora e futura contratada deverá anexar a lista CMED atualizada, para fins de contratação.
DATA DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: 25/10/2017.
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: 10h30 min. (horário de Brasília – DF).
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO:
Sala de Licitações – Av. Benedito Rodrigues de Freitas, nº 330 – Centro, Igaratá, SP, CEP 12.350-000 telefone (11)
4658-1318.
A sessão será conduzida pela Pregoeira designada e Equipe de Apoio, através da Portaria nº 16, de 02 de janeiro de
2.017.
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos na sessão de
processamento logo após o credenciamento dos interessados.
ESCLARECIMENTOS:
O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para o registro de preços relativos à
aquisição e/ou contratação futura, onde as empresas disponibilizam bens e serviços a preços e prazos certos e
registrados em documento especifico denominado Ata de Registro de Preço. Neste Sistema, as aquisições são
feitas quando melhor convier aos órgãos da administração municipal que integram a Ata, sem, no entanto, estarem
necessariamente obrigado a contratar com os fornecedores vencedores do certame.
O Sistema de registro de preço regula-se pelas normas e procedimentos previstos no Decreto Municipal nº 33/2008,
pelas disposições deste Edital e demais legislações pertinentes.
Nesta licitação, será firmada uma Ata de Registro de Preço, que é um documento vinculativo, obrigacional, com
característica de compromisso para futura contratação, na qual os vencedores manterão seus preços registrados por
12 (doze) meses, a partir da data de sua publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado – Caderno Diário dos
Municípios, ou no site ou na imprensa.
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É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de esclarecimentos sobre o ato convocatório do
PREGÃO e seus anexos, podendo até mesmo envolver a solicitação de cópias da legislação disciplinadora do
procedimento, cujo custo da reprodução será cobrado, observado, para tanto, o prazo de até 02 (dois) dias úteis
anteriores à data fixada para recebimento das propostas.
A pretensão referida no subitem anterior pode ser formalizada por meio de requerimento endereçado a autoridade
do Senhor Prefeito, subscritora do Edital, devidamente protocolado no endereço e horário de expediente, de
segunda a sexta feira das 09h00 às 12h00 e das 13h00 as 18h00. Também será aceito pedido de esclarecimentos
encaminhado por meio do e -mail licitacaoigarata@gmail.com , cujos documentos originais deverão ser entregues no
prazo aqui indicado.
As dúvidas a serem equacionadas por telefone serão somente aquelas de caráter estritamente informal.
Os esclarecimentos deverão ser prestados no prazo de 01 (um) dia útil, a contar do recebimento da solicitação por
parte da autoridade subscritora do edital, passando a integrar os autos do Processo, dando-se ciência as demais
licitantes, através da divulgação no sitio oficial licitacaoigarata@gmail.com da pergunta e da resposta.
A Prefeitura do Município de Igaratá, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 46.694.147/0001-20, torna
público que se acha aberta licitação na modalidade acima indicada, conforme estabelecido neste instrumento
convocatório.
Este certame será regido pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se, subsidiariamente, no que
couberem, as disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e da Lei Complementar nº 123,
de 14 de dezembro de 2006, bem como do Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000 e Decretos Municipais nº
033/2008 e 006/2009.
As propostas deverão obedecer às especificações e exigências constantes deste instrumento convocatório.
Integram este Edital os Anexos:
I - Termo de Referência
II - Proposta Comercial
III - Termo de Credenciamento
IV - Modelo de Declaração de Habilitação
V - Modelo de Declaração de cumprimento ao art. 7º, XXXIII da Constituição Federal
VI - Modelo de Declaração de Ausência de Impedimento para contratação
VII – Informações Complementares
VIII - Minuta da Ata de Registro de Preços
IX – Modelo de Declaração de CO RESPONSABILIDADE
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
1.1- O edital completo poderá ser retirado no local indicado no preâmbulo deste Edital, até o último dia útil anterior à
abertura dos envelopes “Proposta”, das 09h00 às 16h00, nos dias de expediente desta Prefeitura, ou através do sítio
da licitadora na internet (http://www.igarata.sp.gov.br). No ato da retirada, o interessado deverá verificar o respectivo
conteúdo, não se admitindo reclamações posteriores.
2- PARTICIPAÇÃO
2.1- Poderão participar deste pregão empresas interessadas do ramo de atividade pertinente ao objeto desta
licitação, que atendam às exigências de habilitação.
2.2- Não será permitida a participação:
2.2.1- De empresas estrangeiras que não funcionem no País;
2.2.2- De interessados que se encontrem sob concurso de credores, dissolução ou liquidação;
2.2.3- De consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;
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2.2.4- Daqueles que tenham sido punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com esta Prefeitura,
ou declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou estejam impedidos de licitar e
contratar nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520/02.
2.3 – NO ATO DO CREDENCIAMENTO DEVERÁ SER APRESENTADA AS SEGUINTES DECLARAÇÕES,
CONFORME O MODELO ESTABELECIDO NO ANEXO IV (DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO), DECLARAÇÃO
DE IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR, CONFORME ANEXO VI DESTE EDITAL, E DECLARAÇÃO DE
ENQUADRAMENTO DE EPP OU ME, SE O CASO, APRESENTADAS FORA DOS ENVELOPES Nº 1
(PROPOSTA) E Nº 2 (HABILITAÇÃO).
2.4. É condição indispensável para a participação neste certame, a licitante possuir:
a) Registro dos produtos adjudicados junto ao Ministério da Saúde;
b) no caso da licitante ser empresa distribuidora, deverá acompanhar a proposta DECLARAÇÃO DE CORESPONSABILIDADE DO FABRICANTE, conforme modelo Anexo IX, bem como Certificado de Boas Praticas
de Armazenamento e Distribuição;
c) A CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle por linha
de produção/produtos, emitidos pela Secretaria de Vigilância Sanitária ANVISA ;
d) Para a Contratada, no caso de produto importado é também necessária à apresentação do Certificado de
Boas Práticas de fabricação e Controle, emitido pela autoridade sanitária do país de origem, ou laudo de
inspeção emitido pela autoridade sanitária brasileira (Portaria 3.765, de 25 de outubro de 1998), na forma do
subitem anterior;
2.5. A CONDIÇÃO CONTIDA NO ITEM 2.4, ALINEA “C” E “D” PODERÃO SER EXIGIDAS DA FUTURA
FORNECEDORA, CONFORME O CASO, SEM PREJUIZO DAS SANÇÕES PREVISTAS EM LEI.
3- CREDENCIAMENTO
3.1- Por ocasião da fase de credenciamento dos licitantes, deverão apresentar o que se segue, bem como modelo
do Anexo III (Termo de credenciamento), FORA DOS ENVELOPES:
3.1.1- Quanto aos representantes:
a) Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado), instrumento constitutivo da
empresa registrado na Junta Comercial, ou tratando-se de sociedade simples, o ato constitutivo registrado no
Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
b) Tratando-se de Procurador, instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida
do representante legal que o assina, do qual constem poderes específicos para formular ofertas e lances, negociar
preço, interpor recursos e desistir de sua interposição, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao
certame. No caso de instrumento particular, o procurador deverá apresentar instrumento constitutivo da empresa na
forma estipulada no subitem “a”;
c) O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá identificar-se exibindo documento oficial
que contenha foto;
3.1.2- Quanto ao pleno atendimento aos requisitos de habilitação:
a) Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, que deverá ser feita de acordo com o modelo
estabelecido no Anexo IV (Declaração de cumprimento aos requisitos de habilitação) deste Edital, e
apresentada FORA DOS ENVELOPES nº 1 (Proposta) e nº 2 (Habilitação).
3.1.3- Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte:
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a) As empresas que se enquadram no sistema tributário como microempresa ou empresa de pequeno porte, e
queiram usufruir dos benefícios previstos na Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2.006 deverão,
necessariamente, apresentar FORA ENVELOPES nº 1 (Proposta) e nº 2 (Habilitação) o seguinte documento:
Declaração de enquadramento de ME ou EPP ou comprovação expedida pela Junta Comercial.
3.2- Encerrada a fase de credenciamento pela Pregoeira, não serão admitidos credenciamentos de eventuais
licitantes retardatários.
3.2.1. A fase de credenciamento se encerrará na abertura do primeiro envelope “proposta”.
3.3- Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo que cada um deles poderá
representar apenas um licitante credenciado.
3.4- O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que presente, não puder praticar
atos em seu nome por conta da apresentação de documentação defeituosa, ficará impedido de participar da fase de
lances verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso,
ficando mantido, portanto, o preço apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de
ordenação das propostas e apuração do menor preço.
4- DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
A Proposta e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados separadamente, em 02 (dois) envelopes
fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres:
Denominação da empresa e CNPJ
Envelope nº 1 - Proposta
Pregão Presencial N.º 46/2017
Prefeitura do Município de Igarata
Denominação da empresa e CNPJ
Envelope nº 2 - Habilitação
Pregão Presencial N.º 46/2017
Prefeitura do Município de Igaratá
5- DA PROPOSTA
5.1- A Proposta deverá ser apresentada da seguinte forma: datilografada ou impressa, em língua portuguesa, salvo
quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem cotações alternativas, datada e assinada pelo representante
legal do licitante ou pelo procurador.
5.2- Não serão admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros ou distrações na apresentação das
propostas comerciais, como justificativas de quaisquer acréscimos ou solicitações de reembolsos e indenizações,
porém erros de natureza formal poderão ser sanados na própria sessão publica.
5.3- Deverão estar consignados na proposta:
5.3.1- A denominação, endereço/CEP, telefone/fax e CNPJ do licitante;
5.3.2- Porcentagem de desconto sobre a Tabela atualizada da CMED ANVISA, em algarismo conforme estipulado
no ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão
inflacionária, incluindo, além do lucro, todas as despesas resultantes de impostos, taxas, tributos, frete e demais
encargos, assim como todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o integral fornecimento do objeto
licitado;
a) A porcentagem ofertada é fixa e irreajustável e deverá ser apresentado com precisão de duas casas decimais;
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b) Para os licitantes que fizerem lances será considerado o último percentual ofertado e a redução alcança todos os
valores apresentados na proposta.
5.3.3- Fabricante/Marca/Modelo/Procedência que identifique (m) o produto ofertado quando solicitado no Anexo I –
Termo de Referência;

5.3.3.1. O preço proposto não poderá ser superior à Lista CMED da ANVISA, para PREÇOS
MÁXIMOS DE MEDICAMENTOS POR PRINCÍPIO ATIVO PARA COMPRAS PÚBLICAS, preço de fábrica,
sob pena de desclassificação.
5.3.4- O prazo de fornecimento de 02 (DOIS) dias a contar após o recebimento do empenho;
5.3.5 -Local de entrega dos produtos: a empresa deverá entregar o(s) produto(s) na FARMÁCIA da
Secretaria Municipal de Saúde, sita a Av Benedito Rodrigues de Freitas, s/nº, Centro, Igaratá/SP.
5.3.6. - O produto devera ter no mínimo 01 (um) ano de validade a partir da data da entrega.
5.3.7- Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da data de sua
apresentação;
5.3.8- Declaração impressa na proposta de que o preço apresentado contempla todos os custos diretos
e indiretos referentes ao objeto licitado.
5.3.9- Declaração impressa na proposta de que o produto ofertado atende todas as especificações
exigidas no Termo de Referência.
5.3.10. Erros de natureza formal ou material poderão ser sanados na sessão pública;
6- DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
Para a habilitação todos licitantes, inclusive as microempresas e empresas de pequeno porte, deverão apresentar a
Documentação, na seguinte conformidade:
6.1- HABILITAÇÃO JURÍDICA, conforme o caso:
a) Em se tratando de sociedades empresárias ou simples, o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, nos
termos da lei e conforme o caso, e, ainda, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos
de eleição de seus administradores;
a1) Os documentos descritos no subitem “a” deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva, conforme legislação em vigor.
b) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a
atividade assim o exigir;
Os documentos relacionados no subitem “6.1.1” não precisarão constar do Envelope n° 2 - Habilitação se
tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.
6.2.2- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto deste certame;
c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicílio ou sede do
licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes certidões:
c1) Prova de Regularidade relativa aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
c2) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual;
c3) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal Mobiliária;

6 de 28

d) Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social – INSS mediante a apresentação da CND Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN - Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa;
e) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da
apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
certidão negativa (CNDT) nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho.
g) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão
apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que
esta apresente alguma restrição;
g.1) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, por parte de ME ou EPP, será
assegurado o prazo de cinco dias úteis, a contar do certame, prorrogáveis por igual período, a critério
desta Prefeitura, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;
g.2) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem g.1, implicará na decadência
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, procedendo-se à
convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento
licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei nº 10.520/02.
6.2.3- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
a) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor judicial da sede da licitante.
6.2.4- DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR
a) Declaração do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que
cumpre o disposto no art. 7º, XXXIII da Constituição Federal, conforme modelo do Anexo V deste Edital.
b) Declaração contendo os dados de quem assinará a Ata/Contrato, conforme anexo VII;
c) Declaração de CO RESPONSABILIDADE conforme anexo IX;
d) Alvará de Funcionamento expedido pela Vigilância Sanitária estadual ou municipal
6.3- DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
6.3.1- Os documentos deverão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia, autenticada por
cartório competente, ou mesmo cópia simples, desde que acompanhada do original para que seja autenticada pela
Pregoeira ou por um dos membros da Equipe de Apoio no ato de sua apresentação;
6.3.2- Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos documentos
ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões;
6.3.3- Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, esta Prefeitura aceitará como
válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas;
6.3.4- Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a filial, todos os
documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;
6.3.5- Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão acarretará a inabilitação do licitante;
6.3.6- A Pregoeira ou a Equipe de apoio poderá realizar diligencias efetuando consulta direta nos sítios dos órgãos
expedidores na Internet para verificar a veracidade de documentos obtidos por este meio eletrônico.
6.3.7. Erros passíveis de correção, poderão ser sanados na sessão pública.
7- PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
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7.1. No dia, hora e local designados no Edital, será realizada sessão pública para recebimento das
propostas e da documentação de habilitação, devendo o interessado ou seu representante legal proceder ao
respectivo credenciamento, antes do início da sessão, conforme estabelece o item 3, deste Edital;
7.2. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do MENOR PREÇO (MAIOR
PERCENTUAL DE DESCONTO), para o lotes, observados o prazo máximo de execução, as especificações e
parâmetros de qualidade definidos neste Edital e seus Anexos;
7.3. Analisadas as propostas apresentadas, serão consideradas classificadas para a fase de lances, as
licitantes que, tendo suas propostas, atendidas, a todas as exigências e condições deste Edital e seus
Anexos, apresentem o menor preço, sendo este considerado como o MAIOR PERCENTUAL DE
DESCONTO, sobre a Tabela CMED ANVISA atualizada, em algarismo conforme estipulado no ANEXO II –
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária,
incluindo, além do lucro, todas as despesas resultantes de impostos, taxas, tributos, frete e demais encargos, assim
como todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o integral fornecimento do objeto licitado
7.4. Não caberá desistência de proposta após a abertura do envelope, nem retratação ou desistência de
lances após o registro pela Pregoeira, sujeitando a licitante às sanções administrativas previstas neste Edital
e na legislação aplicável ao presente Certame, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pela
Pregoeira;
7.5. A Pregoeira, com auxílio da equipe de apoio, examinará a aceitabilidade da proposta do menor preço
(considerado este, o maior percentual de desconto), para o respectivo lote e a compatibilidade do objeto
proposto com as condições especificadas neste Edital e seus anexos, decidindo motivadamente a respeito, e:
7.6. Serão desclassificadas as propostas escritas que:
7.6.1. Forem elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e de seus Anexos, ou que forem
omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o seu julgamento, bem como,
as que apresentarem preços ou vantagens baseadas nas ofertas de outras licitantes;
7.6.2. Opuserem-se a qualquer dispositivo legal vigente, mormente no que tange aos aspectos
tributários;
7.6.3. Ofertarem preços manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter
demonstrado sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são
coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução
do objeto desta licitação;
7.6.4. Consignarem preços simbólicos, irrisórios ou cotação de valor zero;
7.6.5. Oferecer propostas alternativas;
7.6.6. Contiverem preços condicionados a prazos, vantagens de qualquer natureza ou descontos não
previstos neste Pregão, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido;
7.6.7. Que não atendam a todos os incisos dispostos neste Edital, bem assim, aquelas contidas no Anexo I Termo de Referência, deste Edital.
7.7. Abertos os envelopes contendo as propostas de preços escritas e não tendo sido nenhuma destas
desclassificadas por quaisquer dos motivos elencados nos incisos do item anterior;
7.8. Serão qualificados pela Pregoeira, para ingresso na fase de lances, o autor da proposta de
menor preço e todos os demais licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e
superiores em até 10% (dez por cento), relativamente a de menor preço;
7.9. Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, poderão
os autores das melhores propostas escritas em ordem crescente de valores, até o máximo de 03 (três),
excetuada a melhor proposta, integrar a relação de empresas classificadas a participar da disputa de lances
verbais.
7.10. A Pregoeira convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma sequencial, a
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de menor preço, (Maior Percentual de
Desconto), sobre a Tabela atualizada da CMED ANVISA, e os demais, em ordem crescente de valor,
concedendo, a cada uma delas, o prazo de, no máximo, dois (2) minutos para oferta de seus lances;
7.11. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará a
exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço (percentual de
desconto) apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas.
7.12. Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condições do Edital e estando o seu
preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo a Pregoeira negociar,
visando obter preço melhor;
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7.13. Caso duas ou mais propostas escritas apresentem preços iguais, será realizado sorteio para
determinação da ordem de oferta dos lances ou, conforme o caso, adotados os procedimentos destinados às
microempresas ou empresas de pequeno porte;
7.14. a Pregoeira poderá negociar diretamente com a licitante que apresentar a proposta com menor preço
para torná-la mais vantajosa à Administração, devendo a negociação se dar em público e formalizada em
ata;
7.15. Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor
preço (Maior Percentual de Desconto);
7.16. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, a Pregoeira examinará a
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, utilizando exclusivamente o critério de
menor preço (Maior Percentual de Desconto), sobre a Tabela atualizada da CMED ANVISA decidindo
motivadamente a respeito, ficando vedada a aceitação de proposta, com percentuais de desconto para o
lote, inferior (es) a(os) estimado(s) pelo Município de Igarata, na forma disposta no Termo de Referência,
deste Edital, constante dos autos;
7.17. Sendo aceitável a proposta final de menor preço, ( Maior Percentual de Desconto), sobre a Tabela
atualizada da CMED ANVISA, classificada em primeiro lugar, para o objeto licitado, será aberto o Envelope
nº 02, contendo a documentação de habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas
condições de habilitação;
7.18. Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, quanto à aceitabilidade da
proposta e a habilitação, a licitante será declarada vencedora.
7.19. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, a Pregoeira
examinará as ofertas subsequentes na ordem de classificação, verificando, conforme o caso, a
aceitabilidade da proposta e o atendimento das exigências de habilitação, até que um licitante cumpra
as condições fixadas neste Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora;
7.20. Nas situações previstas nos subitens 7.15, 7.16 e 7.18, deste Edital, a Pregoeira poderá negociar
diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor;
7.21. Exaurida a fase de lances verbais e da negociação, se a proposta mais bem classificada não
tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver propostas destas, igual ou
até 5% (cinco por cento) superior a melhor proposta ofertada, proceder-se-á da seguinte forma:
7.22. Microempresas e empresas de pequeno porte:
7.23. A microempresa e empresa de pequeno porte mais bem classificada, nos termos do art. 44 da Lei
Complementar nº 123/06, com preços iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta de melhor
preço, proceder-se-á da seguinte forma:
a) A Microempresa - ME ou a Empresa de Pequeno Porte – EPP, melhor classificada será convocada para
apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos, após o encerramento dos lances, sob pena
de preclusão, de acordo com o estabelecido no § 3º do art. 45 da Lei Complementar nº 123/06, situação em
que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão; A fase de
lances só terminara quando todos declinarem de ofertar novos lances.
b) Não ocorrendo a apresentação da proposta da microempresa e empresa de pequeno porte, na
forma do subitem anterior, serão convocadas, na ordem classificatória, as licitantes remanescentes que
porventura se enquadrem na hipótese acima, para o exercício do mesmo direito;
c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem no intervalo estabelecido na alínea “a”, deste subitem, será realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;
d) A Pregoeira poderá solicitar documentos que comprovem o enquadramento da licitante na categoria
de Microempresa - ME ou a Empresa de Pequeno Porte - EPP.
7.24 Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem anterior, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do Certame;
7.24.1. No ambito do Sistema de Registro de Preços, a adjudicação significa tão somente a última oferta do lance
registrado em ata;
7.25. Proclamado o resultado do julgamento da licitação, a Pregoeira franqueará a palavra aos
representantes das licitantes presentes para que, querendo, possam manifestar a intenção de interpor
recurso contra as decisões adotadas;
7.26. Não havendo quem pretenda recorrer, a Pregoeira adjudicará o objeto do Certame em favor da
licitante vencedora;
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7.27. Encerrada a sessão pública com a oferta dos lances, a(s) licitante(s) vencedora(s) terá(ão) o prazo
de 02 (dois) dias úteis, contados da data do término da sessão, para entregar, no Setor de Licitação
do Município de Igarata, a via escrita de sua respectiva proposta definitiva de preços, devidamente
assinada pelo representante legal;
7.28. Atendida a exigência estabelecida no subitem anterior, a Pregoeira, encaminhará os autos ao Senhor
Prefeito para fins de homologação do resultado da licitação;
7.29. Manifestando qualquer das licitantes a intenção de recorrer, o processo somente será encaminhado
para fins de adjudicação e homologação do resultado após o transcurso da fase recursal;
7.30. Caso entenda necessário proceder a exame mais detalhado de lances verbais ou da documentação
poderá a Pregoeira, a seu exclusivo critério, suspender a sessão respectiva, hipótese em que comunicará
às licitantes, desde logo, a data, o horário e o local em que será divulgado o resultado do julgamento;
7.31. Da reunião lavrar-se-á ata(s) circunstanciada(s), em que serão registradas as ocorrência relevantes e,
ao final, será assinada pela Pregoeira e demais membros da equipe de apoio, bem como pelas licitantes
presentes. A recusa da licitante em assinar a ata, bem como a ausência de licitante naquele momento, será
circunstanciada em ata;
7.32. Caso todas as propostas escritas sejam desclassificadas quando do confronto com os requisitos
estabelecidos neste Edital, poderá a Pregoeira, a seu exclusivo critério, fixar às licitantes o prazo de 8 (oito)
dias úteis para a apresentação de novas ofertas escoimadas das causas que motivaram a
desclassificação, admitindo-se, nesta hipótese, a cotação de preços distintos dos inicialmente ofertados;
7.33. O procedimento do subitem anterior poderá ser adotado também no caso de inabilitação de todas as
licitantes, hipótese em que a nova documentação deverá ser apresentado a Pregoeira no prazo 8 (oito) dias
úteis, contado da data da lavratura da respectiva Ata;
7.34. A Pregoeira poderá solicitar esclarecimentos, pareceres e promover diligências destinadas a elucidar
ou a complementar a instrução do processo, sempre que julgarem necessário, fixando prazo aos setores
competentes ou às licitantes para o atendimento;
7.35. Nas fases de julgamento das propostas e de 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;
7.36. Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes “Proposta de Preços” e
“Documentação de Habilitação” em um único momento, ou, ainda, se os trabalhos não puderem ser
concluídos e/ou surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, os motivos serão
consignados em ata e a continuação dar-se-á em sessão a ser convocada posteriormente;
7.37. Havendo interrupção dos trabalhos os envelopes não abertos, depois de serem rubricados no fecho,
obrigatoriamente, pela Pregoeira, pelos membros da equipe de apoio e pelos representantes legais das
licitantes presentes, ficarão sob a guarda da Pregoeira até nova reunião oportunamente marcada para
prosseguimento dos trabalhos;
7.38. Todas as propostas de preços escritas e os documentos de habilitação serão rubricados,
obrigatoriamente, pela Pregoeira, pela equipe de apoio e pelos representantes legais das licitantes presentes
à sessão deste Pregão;
8- IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
8.1- Até dois dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar
esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.
8.2- Eventual impugnação deverá ser dirigida a Pregoeira e protocolada no local indicado no subitem 8.4.5.
8.2.1- Admite-se impugnação por intermédio de “e-mail” (licitacaoigarata@gmail.com) ficando a validade do
procedimento condicionada à apresentação do original no prazo de 48 horas;
8.2.2- Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será designada nova data para a
realização deste certame.
8.3- A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este Edital, implicará na plena
aceitação, por parte das interessadas, das condições nele estabelecidas.
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8.4- Dos atos da Pregoeira cabe recurso, devendo haver manifestação verbal imediata e motivada na própria sessão
pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da sua intenção, abrindo-se então o prazo de três
dias que começará a correr a partir do dia em que houver expediente nesta Prefeitura para a apresentação das
razões, por meio de memoriais, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazões,
em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos autos;
8.4.1- A ausência de manifestação imediata e motivada pelo licitante na sessão pública importará na decadência do
direito de recurso, na adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor e no encaminhamento do processo à
autoridade competente para a homologação;
8.4.2- Na hipótese de interposição de recurso, a Pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo
devidamente informado à autoridade competente;
8.4.3- Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a regularidade dos
atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor e homologará o
procedimento licitatório;
8.4.4- O recurso contra decisão da Pregoeira terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na invalidação
apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;
8.4.5- Os recursos devem ser protocolados na Prefeitura do Município de Igarata, Setor de Licitações, localizada na
Av. Benedito Rodrigues de Feitas, nº 330, Centro, Igarata/SP, CEP 12.350-000, de segunda a sexta-feira, das 9h00
às 16h00, dirigidos ao subscritor deste edital e/ou a Pregoeira.
9- DA ASSINATURA DA ATA
9.1- Após a homologação do resultado desta licitação, os lotes adjudicados serão registrados em Ata de Registro de
Preços e contratados consoante às regras próprias do Sistema.
9.1.1- A licitante adjudicatária será convocada para assinar a Ata de Registro de Preços em até 05 (cinco) dias úteis,
a contar da notificação a este fim, sob pena de decair do direito ao registro, sem prejuízo das sanções previstas no
art. 81 da lei nº 8.666/93 e no presente edital.
9.1.2- A notificação poderá se dar via fac-símile, correspondência com aviso de recebimento, mensagem eletrônica
no endereço constante na proposta ou por meio de publicação no Órgão Oficial de Imprensa Oficial.
9.2- Como condição para celebração da Ata de Registro de Preços, o licitante vencedor deverá manter as condições
de habilitação.
9.2.1- Quando o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições estabelecidas neste
edital, a Pregoeira poderá convocar os proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em
igual prazo e nas mesmas condições constantes da proposta vencedora ou encaminhar os autos para a autoridade
competente revogar a licitação, além de aplicar as devidas penalidades ao convocado que não assinar.
9.3- Farão parte integrante da Ata de Registro de Preços o presente edital e seus anexos, bem como os documentos
constantes do processo e que tenham servido de base para a presente.
9.4- A Ata de Registro de Preço se regerá pelas cláusulas e disposições nela constantes.
10. PRAZOS, CONDIÇÕES E LOCAL DE FORNECIMENTO DO OBJETO
10.1. Será emitida Autorização de Fornecimento/Nota de Empenho pela Prefeitura do Município de Igarata, para o
devido fornecimento do objeto, conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
10.1.1. No momento da compra a fornecedora deverá fornecer os preços contidos na Tabela CMED ANVISA
entregue juntamente com a proposta realinhada e aplicar o desconto ofertado e o preço final com desconto.
10.2.- O objeto deverá seguir as exigências constantes do Anexo I (Termo de Referência), as especificações
constantes neste Edital, além de Leis e legislações que incidam na plena execução do Objeto, deste Edital.
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10.3.- A empresa adjudicatária obriga-se a fornecer o objeto a ela adjudicado, conforme especificações e condições
estabelecidas neste Edital, em seus anexos e na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as
especificações e condições estabelecidas no edital.
10.4.- Correrão por conta da empresa adjudicatária as despesas para efetivo atendimento ao objeto licitado, tais
como embalagens, seguro, tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, locação e quaisquer outros que venham
a incidir no pleno atendimento do objeto e a execução deverá ocorrer sem prejuízo dos serviços normais desta
Prefeitura.
10.5- Constatadas irregularidades no objeto, esta Prefeitura, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:
10.5.1.- Rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do Anexo I (Termo de
Referência), determinando sua substituição;
10.5.2- Determinar sua correção ou devida complementação se houver diferença de quantidades ou de
partes.
10.6- As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo conforme consta no Anexo I (Termo de
Referência), contados do recebimento pelo adjudicatário da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente
ofertado.
11- FORMA DE PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
11.1- O pagamento será efetuado pela Prefeitura após a comprovação do fornecimento do objeto e a devida
apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada, em até 30 (trinta) dias na Divisão de Cotações e
Compras da Prefeitura do Município de Igaratá, sem qualquer correção monetária.
11.2- Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal, será imediatamente solicitada à empresa
adjudicatária carta de correção, se couber, ou ainda pertinente regularização, que deverá ser encaminhada a esta
Prefeitura no prazo de 2(dois) dias úteis;
11.2.1- Caso a empresa adjudicatária não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para
pagamento será recontado, a partir da data da sua apresentação.
11.3 – As despesas desta licitação correrão a conta da seguinte dotação orçamentária:
02.04.01.10.301.0401.2004 – 3.3.90.30
12- SANÇÕES
12.1. O licitante que causar o retardamento dos procedimentos relativos a este pregão, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa
ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar nos pregões realizados por esta Prefeitura, pelo prazo
de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.
12.2. Caso a empresa adjudicatária se recuse a assinar a Ata de Registro de Preços decorrente deste Edital no
prazo fixado, que é de cinco dias após a convocação, ou venha a desistir do fornecimento do objeto, garantida a
sua prévia e fundamentada defesa, será considerado inadimplente e estará sujeito ao pagamento de multa
indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços.
12.3. A inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços enseja a sua rescisão, após o devido processo
administrativo e garantida a defesa prévia, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.
12.4. Constituem motivos para a rescisão da Ata de Registro de Preços:
a) o descumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos;
b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos;
c) a lentidão no cumprimento das cláusulas contratuais, levando esta Prefeitura a comprovar a
impossibilidade da execução do objeto no prazo e condições contratadas;
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d) a sub-contratação, cessão ou transferência, total ou parcial, da Ata de Registro de Preços, sem o
consentimento por escrito desta Prefeitura;
e) o desatendimento às determinações desta Prefeitura;
f) a alteração do objeto social ou modificação da finalidade ou estrutura da empresa adjudicatária, que
prejudique a correta execução da Ata de Registro de Preços;
g) o pedido de falência, a recuperação judicial, o pedido de dissolução ou de liquidação judicial ou
extrajudicial da empresa adjudicatária;
h) razões de ordem pública, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas por esta
Prefeitura.
12.5. Pelo descumprimento total ou parcial da Ata de Registro de Preços, esta Prefeitura poderá aplicar à empresa
adjudicatária também as seguintes sanções:
I – advertência;
II – multa;
III – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com esta Prefeitura, por
prazo não superior a 05 (cinco) anos;
IV – 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 da contratada, perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir esta
Prefeitura pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso
anterior.
12.5.1. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multa, incidentes sobre o valor da Ata de Registro
de Preços devidamente reajustado:
a) 5% (cinco por cento) no caso de descumprimento de cláusula contratual;
b) 10% (dez por cento) no caso de inexecução parcial da Ata de Registro de Preços;
c) 20% (vinte por cento) no caso de inexecução total da Ata de Registro de Preços.
12.5.2. As multas são independentes e serão aplicadas alternativa ou cumulativamente, conforme o caso, e
suas aplicações não impedem que esta Prefeitura, ao seu critério, revogue unilateralmente a Ata de Registro
de Preços ou aplique outras sanções previstas na legislação que rege a matéria.
12.6. A Prefeitura poderá deixar de aplicar as multas contratuais se preferir o ressarcimento dos prejuízos sofridos.
13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o Município de Igarata, no
interesse da Administração, sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamação ou indenização:
I - Revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente
devidamente comprovado;
II - Anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado.
13.2. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado
ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o
tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do Contrato ou da autorização de compra,
sem prejuízo das demais sanções cabíveis;
13.3. É facultado a Pregoeira, ou à Autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação,
promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do presente processo, bem
assim, prorrogar os prazos de realização das Sessões Públicas pertinentes ao presente Certame;
13.4. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo
determinado pela Pregoeira, sob pena de desclassificação/inabilitação;
13.5. O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento
da licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta,
durante a realização da sessão pública deste Pregão;
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13.6. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a
segurança da contratação;
13.7. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos
proponentes/interessados por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda,
mediante publicação no Site Oficial do Município de Igaratá (www.igarata.sp.gov.br), no link
correspondente ao presente Certame ou, finalmente, no Diário Oficial do Estado de São Paulo;
13.8. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste Edital em dia de expediente na Prefeitura de Igarata;
13.9. Na contagem dos prazos previstos neste instrumento convocatório, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, conforme o disposto no art. 110,
da Lei nº 8.666/93;
13.10. A participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das normas constante do
presente Edital, independente de declaração expressa;
13.11. A critério da Pregoeira o início dos trabalhos poderá ser prorrogado em até 10 (dez) minutos do
horário estabelecido neste Edital;
13.12. A Pregoeira, no interesse público, poderá relevar omissões puramente formais, desde que não reste
infringido o princípio da vinculação ao instrumento convocatório;
13.13. As responsabilidades assumidas diretamente pela licitante vencedora, não poderão ser
transferidas a outrem, no todo ou em parte, subempreitado, cedido ou sublocado, sem a prévia e expressa
anuência do Município de Igarata;
13.14. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa,
respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse
público, a finalidade e a segurança da aquisição/execução;
13.15. O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento da
licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta,
durante a realização da sessão pública desta licitação;
13.16. Ocorrendo a revogação ou anulação do certame, a decisão será publicada no Diário Oficial do
Estado de São Paulo;
13.17. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Pregoeira da Prefeitura do Município de Igarata,
com auxílio da Equipe de Apoio, nos termos da Legislação pertinente.
14. DO FORO
14.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Isabel/SP, para dirimir questões oriundas do presente instrumento
convocatório, renunciando as partes interessadas a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Igarata, 04 de outubro de 2017.

CELSO FORTES PALAU
PREEFEITO
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA – PREGÃO PRESENCIAL N.º 046/2017
OBJETO: Registro de preços para contratações futuras e parceladas de MEDICAMENTOS CONFORME
TABELA CMED ANVISA ATUALIZADA para atendimento à pessoas carentes do município.
Lote 01
Item

Material

1.

MEDICAMENTOS ÉTICOS

% de Desconto
(Referência)
13,33 %

Lote 02
Item

Material

1.

MEDICAMENTOS SIMILARES

% de Desconto
(Referência)
23,33 %

Lote 03
Item

Material

1.

MEDICAMENTOS GENÉRICOS

% de Desconto
(Referência)
30,00 %

CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO
Será emitida Autorização de Fornecimento/Nota de Empenho pela Prefeitura do Município de Igarata, para o devido
fornecimento do objeto, conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
No momento da compra a fornecedora deverá fornecer os preços contidos na Tabela CMED ANVISA fornecida
juntamente com a proposta realinhada e aplicar o desconto ofertado e o preço final com Desconto.
PAGAMENTOS: Serão efetuados pela Prefeitura do Município de Igarata, no prazo 30 (trinta) dias, contados da data
de emissão da nota fiscal, a qual deverá ser devidamente atestada pela unidade requisitante.
PRAZO DE ENTREGA: 02 (dois) dias corridos, contados a partir do dia útil seguinte da data da Autorização de
Fornecimento e da emissão da Nota de empenho.
LOCAL DE ENTREGA: Farmácia do Posto de Saúde sita a Av. Benedito Rodrigues de Freitas, 70 – Das 8h00 ás
16h00 – de segunda à sexta-feira.
OBSERVAÇÕES:
• Os produtos entregues em desacordo deverão ser substituídos no prazo máximo de 01 dia;
• A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ão) manter durante toda a vigência da ata, os preços da Tabela
CMED ANVISA apresentada para contratação.
JULGAMENTO: O critério adotado será o de MENOR PREÇO, MAIOR DESCONTO POR LOTE
Entende-se para efeito desta licitação o menor preço como sendo o MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA CMED
ANVISA (COMPRAS PÚBLICAS). Os lances deverão ser formulados por porcentagem de desconto referente ao lote,
em valores distintos e crescentes.
ELEMENTOS E REQUISITOS DA PROPOSTA
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: deverá ser de 60 (sessenta) dias, no mínimo, contados a partir da data de
sua apresentação.
PRAZO DE VALIDADE DO(S) PRODUTO(S): Conforme praticado no mercado de no mínimo 01 ano.
MARCA/ FABRICANTE: Conforme Tabela CMED ANVISA.
APRESENTAÇÃO: as propostas deverão ser elaboradas de acordo com o ANEXO II, observados os requisitos deste
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Termo de Referência.
VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.04.01.10.301.0401.2004 – 3.3.90.30

Declaração impressa na proposta de que o preço apresentado contempla todos os custos diretos e
indiretos referentes ao objeto licitado.
Declaração impressa na proposta de que o produto ofertado atende todas as especificações exigidas
no Termo de Referência.

Igarata, 03 de outubro de 2.017.

MARIA APARECIDA DOS SANTOS SCHEIFFER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
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ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
PREGÃO PRESENCIAL N.º XX/2017

Denominação do licitante: _____________________________________________
Endereço: ___________________________________________________________
CEP:________________Fone: __________________Fax:_____________________
E-mail: ___________________________________CNPJ: _____________________
Adverte-se que a simples apresentação desta Proposta será considerada como indicação bastante de que inexistem
fatos que impeçam a participação do licitante neste certame.
OBJETO: Registro de preços para contratações futuras e parceladas de MEDICAMENTOS CONFORME TABELA
CMED ANVISA para atendimento à pessoas carentes do município, conforme especificações do Anexo I – Termo de
Referência.
Lote 01
Item

Material

1.

MEDICAMENTOS ÉTICOS

% de Desconto (Em
algarismo)
XX%

Lote 02
Item

Material

1.

MEDICAMENTOS SIMILARES

% de Desconto (Em
algarismo)
XX%

Lote 03
Item

Material

1.

MEDICAMENTOS GENÉRICOS

% de Desconto (Em
algarismo)
XX%

Validade da proposta: 60 dias
DECLARO que o preço acima indicado contempla todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da
apresentação desta proposta incluindo, entre outros: como embalagens, seguro, transporte, distribuição, tributos,
encargos trabalhistas e previdenciários, locação, lucro e quaisquer outros que venham a incidir no pleno
fornecimento do objeto.
DECLARO, sob as penas da lei, que o produto ofertado atende a todas as especificações exigidas no Anexo I –
Termo de Referência e neste Edital, assim como nas legislações aplicáveis ao objeto.
Dados do responsável legal para assinatura da Ata de Registro de Preços:
Nome:____________________________________________
Cargo: _______________________________
RG: __________________________ CPF:___________________________________
Endereço: ________________________________________________________________.
_____________, em ____ de ________________ de 2017.
_______________________________________
Assinatura e o representante legal
(carimbo)
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ANEXO III - TERMO DE CREDENCIAMENTO
(a ser preenchido, assinado e entregue fora dos envelopes)

À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IGARATA
PREGÃO PRESENCIAL nº 46/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2054/2017

A

empresa

______________________________________________________________,

com

sede

na

_________________________________________________, CNPJ nº _________________________, neste ato
representada pelo (a) Sr. (a) _____________________________, CREDENCIA o(a) Sr. (a) ___________________
(CARGO), portador(a) do R.G. nº ______________ e CPF nº _______________________, para representá-la
perante o Município de Igarata na licitação supramencionda, podendo formular lances, negociar preços e praticar
todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias.
_______________________________________
(data, nome eassinatura do responsável)

Fora dos envelopes

18 de 28

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
(a ser preenchida, assinada e entregue fora dos envelopes)

À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IGARATA
PREGÃO PRESENCIAL nº 46/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2054/2017
A empresa abaixo relacionada, por seu representante legal indicado, declara sob as penas da lei que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação através dos documentos integrantes dos envelopes nº 02, sob pena de
sujeição às penalidades previstas no Edital .
EMPRESA (RAZÃO SOCIAL): _________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL: __________________________________________________
CARGO: __________________________________________________________________
RG____________________________________ CPF______________________________
ASSINATURA: ________________________________________________

_______________________________________
(data, nome e assinatura do responsável)

Fora dos envelopes
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO
DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IGARATA
PREGÃO PRESENCIAL nº 46/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2054/2017
A

empresa

_________________________________________________________,

__________________________________________________________,
______________________________________,
_________________________,

por

Estado

intermédio

de
de

____,

________.
seu

Inscrita

representante

com
na
no
legal

sede

à

cidade

de

-

n.

CNPJ
o(a)

Sr(a)

_________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade RG n. ______________________
SSP-____ e do CPF n. _____________________________. DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27
da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) Sim ou ( ) Não.

________________________________
(data, nome assinatura do representante legal)

Dentro do envelope Documentação
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ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE NÃO POSSUIR IMPEDIMENTO PARA CONTRATAÇÃO
(a ser preenchida, assinada e entregue fora dos envelopes)
À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IGARATA
PREGÃO PRESENCIAL nº 46/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2054/2017
A (nome dalicitante...........), com sede nesta (.....) Estado de (.......), à Rua (......),nº. (...) - Bairro (.....), inscrita no
CGC/MF sob o n°. (.....), neste ato representada por seu (cargo do representante.....), (nome do representante.......),
portador da Cédula de Identidade R.G. n°. (.....) - (órgão exp.), que subscreve a presente, declara, por este e na
melhor forma de direito, que não possui nenhum tipo de impedimento para celebrar contratos com a Administração
Pública de IGARATA, e que nunca foi apenada com DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE por qualquer entidade da
administração pública, ficando em caso positivo, ressalvado , o direito de analisar o fato para eventual impugnação,
observados os termos do Edital , e dos respectivos documentos e anexos da licitação.
Declara ainda, que acatará integralmente quaisquer decisões que venham a ser tomadas pela Prefeitura do
Município IGARATA, quanto a habilitação, classificação e adjudicação, ressalvados os direitos legais de recursos
permitidos à licitante.

_________________________________________
(data, nome e assinatura do representante legal)

Fora dos envelopes
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ANEXO VII – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FOLHA DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE ATA.

RAZÃO SOCIAL:______________________________________________________________________
CNPJ n° ________________________________ INSCRIÇÃO ESTADUAL:_______________________
ENDEREÇO:______________________________________________________________N°_________
CIDADE:___________________________ESTADO:_______________________CEP:______________
FONE:(__)_________________FAX:(__)________________E-MAIL:____________________________
NOME COMPLETO DE QUEM ASSINARÁ A ATA___________________________________________
_____________________________RG n°____________________CPF n° _______________________
Obs: Em caso de representação por Procurador, juntar o instrumento de mandato específico para a assinatura da
ata.
DADOS BANCÁRIOS PARA EFEITO DE PAGAMENTO
Banco:_______________________________
Agência: _____________________________
CONTATO FINANCEIRO
Responsável: ________________________________________________________________________
E-mail: ________________________________________Telefone (___) ______________Ramal: ______
Local / Data
(Carimbo e assinatura do Responsável pelas
Informações)
Observação: Solicitamos a gentileza de preencher este formulário, e entregá-lo juntamente com os envelopes da
presente licitação. Caso essa empresa seja vencedora, estes dados facilitarão a elaboração e assinatura do contrato
referente a este procedimento licitatório. A não apresentação dessa folha não implicará na inabilitação da
Proponente.

Dentro do envelope Documentação
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ANEXO VIII – MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ..........
PREGÃO (PRESENCIAL) Nº

/

–

PROC. ADM. Nº

HOMOLOGAÇÃO:
OBJETO:

PRAZO DE ENTREGA: XX dias, contados do recebimento do pedido
PAGAMENTOS: Serão efetuados no prazo de XX (XXXXXX) dias.
COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR:
PRAZO DE VALIDADE DA ARP: 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura.
ÓRGÃO PARTICIPANTE: Prefeitura Municipal de Igaratá
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.04.01.10.301.0401.2004 – 3.3.90.30

A Prefeitura Municipal de Igaratá CNPJ nº 46.694.147/0001-20, situada à Av. Benedito Rodrigues de Freitas, nº 330,
Centro – Igaratá - SP, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, institui esta Ata de Registro de Preços
(ARP), que se constitui documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 15, da Lei
nº 8.666/93, regulamentado pelo Decreto nº 00033/2008.
1. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o registro de preços
referentes ao objeto da licitação descrito no Anexo I (Termo de Referência), cujas especificações técnicas, preços,
quantitativos e fornecedores foram definidas no procedimento licitatório.
2. Integra a presente ARP o ÓRGÃO GERENCIADOR.
3. O ÓRGÃO GERENCIADOR obriga-se a:
a) gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação dos compromissários fornecedores, para
atendimento às necessidades da Administração, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de
contratação definidos pelos participantes da Ata;
b) convocar o compromissário fornecedor para assinatura de termo de contrato ou instrumento que o substitua;
c) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades sob sua responsabilidade;
d) consultar o compromissário fornecedor quanto ao interesse em fornecer a outro órgão da Administração Pública
que externe a intenção de utilizar a presente ARP;
e) comunicar aos gestores de contrato dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na presente ARP;
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f) coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores de contrato dos órgãos participantes; e,
g) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação, na presente ARP e no
termo de contrato.
4. O ÓRGÃO PARTICIPANTE, por si e através de seu gestor de contrato, se obriga a:
a) tomar conhecimento da Ata de Registros de Preços, inclusive as respectivas alterações porventura ocorridas,
com o objetivo de assegurar, quando de seu uso, o correto cumprimento de suas disposições;
b) conduzir os procedimentos relativos à aplicação de penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas
contratuais, observadas as disposições do Decreto nº 33/2008, mantendo o Órgão Gerenciador informado a
respeito, sobretudo quanto ao resultado dos referidos procedimentos
c) promover consulta prévia junto ao órgão gerenciador, quando da necessidade de contratação, a fim de obter a
indicação do compromissário fornecedor, os respectivos quantitativos e os valores a serem praticados,
encaminhando, posteriormente, as informações sobre a contratação efetivamente realizada;
d) assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preços, que a contratação a ser procedida atenda aos seus
interesses, sobretudo quanto aos valores praticados, informando ao órgão gerenciador eventual desvantagem,
quanto à sua utilização;
e) zelar, após receber a indicação do compromissário fornecedor, pelos demais atos relativos ao cumprimento, pelo
mesmo, das obrigações contratualmente assumidas, e também, em coordenação com o órgão gerenciador, pela
aplicação de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais; e
f) informar ao órgão gerenciador, quando de sua ocorrência, a recusa do compromissário fornecedor em atender às
condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços, as divergências relativas à entrega, as características e
origem dos bens licitados e a recusa do mesmo em atender instrumento contratual para fornecimento ou prestação
de serviços.
5. O COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR obriga-se a:
a) a licitante adjudicatária será convocada para assinar a Ata de Registro de Preços em até 05 (cinco) dias úteis, a
contar da notificação a este fim, sob pena de decair do direito ao registro, sem prejuízo das sanções previstas no
Art. 81 da lei 8.666/93 e no presente edital;
b) cumprir integralmente as condições referentes à especificação, prazo de entrega, garantia, condições de
fornecimento e demais estabelecidas no Edital;
c) as irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo conforme consta no Anexo I (Termo de Referência),
contados do recebimento pelo adjudicatário da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente ofertado;
d) manter, durante toda a toda a vigência da ATA, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, as
condições habilitatórias exigidas na respectiva licitação.
6. A vigência da presente Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, conforme dispõe o Art. 15, § 3º, III da
Lei Federal nº 8.666/93.
6.1. Nas compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas com prazo de fornecimento para até trinta dias,
a entrega poderá se dar além do prazo de vigência da ata, desde que o instrumento contratual tenha sido recebido
pelo fornecedor até aquele termo.
7. Os preços, as quantidades, os fornecedores registrados, os compromissários fornecedores e as especificações
dos objetos registrados nesta Ata, encontram-se listados no Quadro I (Quadro de Preços).
8. O pagamento será realizado conforme estabelecido, atendendo ao que segue:
a) O preço unitário dos objetos desta ATA, será aquele constante do Quadro I (Quadro de Preços).
b) Correrão exclusivamente por conta do COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR quaisquer tributos, taxas ou preços
públicos devidos.
c) O COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR não será ressarcido de quaisquer despesas decorrentes de custos ou
serviços não previstos na presente ARP, independentemente da causa que tenha determinado a omissão.
d) O pagamento será efetuado pela Prefeitura após a comprovação do fornecimento do objeto e a devida
apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada na Divisão de Cotações e Compras da Prefeitura do
Município de Igaratá, sem qualquer correção monetária.
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9. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir,
ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado
ao compromissário fornecedor a preferência de contratação em igualdade de condições.
10. A contratação com o compromissário fornecedor, após a indicação pelo órgão gerenciador do registro de preços
será formalizada pelo órgão gerenciador ou participante da Ata, por intermédio de instrumento contratual, podendo
substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como pedido ou autorização de compra/fornecimento e de execução
de serviço, carta-contrato, nota de empenho de despesa, conforme o disposto no art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993.
11. O instrumento contratual observará, no que couber, o disposto no artigo 55 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993.
12. Esta Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, conforme previsto no art. 58 da Lei nº 8.666/93.
13. Quando o preço médio praticado no mercado tornar-se inferior ao preço registrado, o órgão gerenciador deverá:
I - convocar o compromissário fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao
praticado pelo mercado;
II - frustrada a negociação, o compromissário fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
III - convocar os demais fornecedores registrados visando igual oportunidade de negociação.
14. Quando o compromissário fornecedor comprovar o desequilíbrio da relação que as partes pactuaram
inicialmente, entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do serviço
ou fornecimento, a revisão será procedida de acordo com o disposto legal.
15. O compromissário fornecedor terá seu registro cancelado nas hipóteses previstas em lei;
16. O compromissário fornecedor poderá solicitar à Administração o cancelamento do preço registrado, nos casos
previstos nos incisos XV e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, atendido o procedimento estabelecida em lei.
17. Aplicam-se ao SRP e às contratações dele decorrentes as penalidades previstas nas Leis Federais nº 8.666, de
21 de junho de 1993 e nº 10.520, de 17 de julho de 2002, conforme o caso.
17.1 Os procedimentos para aplicação de penalidades de advertência e multa relativas ao inadimplemento de
obrigações contratuais, serão conduzidos no âmbito do órgão participante contratante e as penalidades serão
aplicadas por autoridade competente do mesmo órgão.
17.2. Os procedimentos para aplicação das demais penalidades, não indicadas no parágrafo anterior, serão
conduzidos no âmbito do órgão gerenciador e as penalidades serão aplicadas por autoridade competente do mesmo
órgão.
17.3. Na inexecução total ou parcial das obrigações aplicar-se-ão as seguintes sanções:
I - advertência;
II - multas;
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo
de até 05 (cinco) anos, conforme disposto no Art. 7º, da Lei nº 10.520/02.
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, respeitado o disposto no
artigo 87, IV, da Lei n.º 8.666/93.
17.4. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multa, incidentes sobre o valor da Ata de Registro de Preços
devidamente reajustado:
a) 5% (cinco por cento) no caso de descumprimento de cláusula contratual;
b) 10% (dez por cento) no caso de inexecução parcial da Ata de Registro de Preços;
c) 20% (vinte por cento) no caso de inexecução total da Ata de Registro de Preços.
17.5. As penalidades serão aplicadas a critério da Administração e são independentes sendo que a aplicação de
uma não exclui a das outras, quando cabíveis.
17.6. O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da empresa apenada.
17.7. A critério da Administração e sendo possível, o valor devido será descontado da eventual garantia prestada.
Não havendo pagamento, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando a devedora a processo de execução.
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17.8. Será garantido ao COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR o direito de apresentação de prévia defesa, nas
hipóteses em que se tiver por cabível a aplicação das penalidades, em conformidade com o disposto no artigo 106,
da Lei 8.666/93.
18. Ficam fazendo parte integrante deste, independentemente de transcrições, o edital que regeu a licitação, da qual
decorre esta ARP e a proposta do COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR, essa somente naquilo em que não colidir
com as disposições legais.
19. As partes elegem, em comum acordo, o Foro da Comarca de Santa Isabel/SP, como seu domicílio legal, para
qualquer procedimento relacionado com o cumprimento desta ARP.
Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo Prefeito do município de
Igaratá, e pelo senhor Compromissário Fornecedor e testemunhas.
Igaratá, xx de xxxxxxxxxxxx de 2017.

CELSO FORTES PALAU
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IGARATA
GESTOR

FORNECEDORA
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ANEXO I – QUADRO RESUMO – PROC. ADM. Nº
Compromissário Fornecedor:
Endereço:
CEP:
CNPJ:

CÓDIGO:
Fone:
IE:

Fax:
E-mail:
LOTE XX
% de Desconto (Em
algarismo)

Item

Material

1.

MEDICAMENTOS XXXXXX

XX%

Igaratá, XX de XXXXXXXXXXX de 2017.
ORGÃO GERENCIADOR:
............................................................................
*******************************************************************************************
*******************************************************************************************
COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR:

(Ass.) ....................................................................
(nome legível)
RG:
- CPF:
Compromissário
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ANEXO IX (MODELO)
PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2017
PROC. ADM. Nº 2054/2017
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

DECLARAÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE
Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão Presencial para Registro de Preços
10/2017 da Prefeitura Municipal de Igaratá, que a empresa............................................................está autorizada,
como nossa distribuidora a cotar e comercializar os produtos fabricados por nossa empresa.

Localidade ....., de............................ de 2017.

________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DO FABRICANTE

Dentro do envelope Documentação
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