ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE IBOTIRAMA

- EDITAL DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10912021.
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO N°. 00112021-FMS/BA.
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
1. DO PREÂMBULO
O Município de Ibotirama através do Fundo Municipal de Saúde, inscrita no
CNPJ no 10.556184/0001-24, com sede na Praça Ives de Oliveira, n° 78,
Térreo, Centro, Ibotirama/BA, por meio do Pregoeiro e equipe de apoio
devidamente nomeado pelo Decreto n° 028/2021 de 18/01/2021, TORNA
PUBLICO, que realizará procedimento licitatório, para REGISTRO DE
PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRONICA, por meio de
utilização de recursos da tecnologia da informação - INTERNET, com critério de
julgamento MENOR PREÇO, com fornecimento UNICO, nos termos da Lei n°
10.520/2002, das disposições do Decreto Federal n° 10.024/2019, Decreto
Municipal n° 145/2021, Lei Complementar n° 123/06, aplicando-se,
subsidiariamente a Lei Federal n° 8.666/93 e, as exigências estabelecidas neste
Edital.
2. DO OBJETO
2.1. Registro de Preços para futura e eventual aquisição de equipamentos e
materiais permanentes, para atendimento dos pacientes usuários do SUS
atendidos pelo Hospital Regional do Velho Chico Município de Ibotirama,
' Ministério da Saúde,
conforme Proposta n° 10556.184000/1200-03 do
conforme especificações constantes no Anexo 1 deste edital.
3. DAS DISPOSIÇÕES/RECOMENDAÇOES PRELIMINARES
11. O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da
INTERNET, mediante condição de segurança - criptografia e autenticação em
todas as suas fases.
3.2. Os trabalhos serão conduzidos' por servidor do Município, denominado
pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou
transferidos para o aplicativo "Licitações" constante do "site" www.iicitacoese.com.br .
4. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
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sessão pública, via INTERNET, para o e-mail Iicitacao©ibotirama.ba.gov.br ou
ser entregues diretamente no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de
Ibotirama, situado na Praça Ives de Oliveira, n° 78, 10 Andar, Centro Ibotirama/BA, CEP: 47.520-00, no horário de 08:00 às 12:00 horas.
4.2. As respostas serão disponibilizadas diretamente no "site" www.licitacoese.com.br, no "link" correspondente a este edital e poderão ser acessados por
todos os licitantes.
S. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
5.1. Poderá ser apresentada IMPUGNAÇÃO ao Edital deste Pregão até o
dia útil anterior à data fixada para abertura da sessão pública.

30

5.2. As razões de impugnação ao edital poderão ser enviadas via INTERNET,
para o e-mail ou ser entregues diretamente no
Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Ibotirama, situado na Praça Ives
de Oliveira, n° 78, 1 0 Andar, Centro - Ibotirama/BA, CEP: 47.520-00, no horário
de 08:00 às 12:00 horas.

5.1 Não serão acolhidas as impugnações apresentadas fora do prazo legal.
5.4. As respostas serão disponibilizadas diretamente no "site" www.licitacoese.com.br , no "link" correspondente a este edital e poderão ser acessados por
todos os licitantes.
6. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
6.1. Poderão participar deste procedimento os interessados que atenderem a
todas as exigências contidas neste edital e seus anexos.
6.2. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do procedimento os
interessados que se enquadrem em quaisquer das situações a seguir:
a) estejam constituídos sob a forma de consórcio;
b) estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta pelo
Município;
c) tenham sido declarados inidôneos ou impedidos de licitar e contratar em
qualquer esfera de Governo;
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d) estejam sob falência, dissolução ou liquidação;
e) estejam em recuperação judicial ou extrajudicial, salvo as empresas que
comprovarem que o plano de recuperação foi homologado pelo juízo
competente;
f) demais hipóteses proibidas pela legislação vigente.
6.3. A observância das vedações do subitem 6.2 é de inteira responsabilidade
do LICITANTE que, em caso de descumprimento, sujeitar-se-á às penalidades
cabíveis.
6.4. Poderá ser constatado eventual descumprimento das vedações elencadas
no subitem 6.2 mediante consulta aos meios legais disponíveis, inclusive ao
Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, no endereço
eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br/ceis.
7. DO CREDENCIAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL
7.1. Os interessados em participar do pregão deverão dispor de chave de
identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas junto às Agências do
Banco do Brasil S/A sediadas no País.
7.2. A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer
pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou
por iniciativa devidamente justificada do Banco do Brasil 5/A.
7.3. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como
seu uso em qualquer transação efetuada, não cabendo ao Banco do Brasil 5/A
ou ao Município de Ibotirama a responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de seu uso indevido, ainda que por terceiros.
7.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na
responsabilidade do licitante ou de seu representante legal pelos atos
praticados e na presunção de capacidade técnica e habilitatória para realização
das transações inerentes ao pregão eletrônico.
8. DO ACESSO E DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO
8.1. O acesso deve ser feito na página inicial do "site" www.licitacoes-e.com.br ,
opção "Acesso Identificado".
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8.2. A participação no pregão eletrônico se dará por meio da digitação da c
de identificação e da senha pessoal do representante credenciado e da
subsequente inserção da proposta de preços e dos documentos de habilitação
exigidos no edital até data e horário limite estabelecidos para a abertura das
propostas.
8.2.1. O licitante deverá obrigatoriamente identificar o tipo de segmento da
empresa, ficando responsável pela legitimidade e veracidade desta informação,
sob pena de aplicação da penalidade prevista no art. 70 da Lei n° 10.520/2002
e demais penalidades previstas na legislação cabível ou aplicável.
8.3. O acesso à sala de disputa deve ser feito na página inicial do "site"
www.licitacoese.coinr, opção "Sala de Disputa".
8.4. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante todo o processo do pregão, desde a publicação até a homologação,
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua
desconexão ou da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema
ou pelo pregoeiro, bem como da perda do direito de exercer o benefício
previsto na Lei Complementar n° 123/06.
8.4.1. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no
decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível
aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos
realizados.
8.4.2. Havendo desconexão do pregoeiro por prazo superior a 10 (dez)
minutos, a sessão será suspensa e reiniciada somente após decorridas no
mínimo vinte e quatro horas comunicação do fato aos participantes, no sítio
eletrônico utilizado para divulgação.
8.5. A inserção da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às
exigências previstas neste edital.
8.6. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas
em seu nome no sistema eletrônico, assumindo 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 da senha, ainda que por terceiros.
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9. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA INICIAL E DOS DOCUMEN
DE HABILITAÇÃO.
9.1. Os licitantes encaminharão exclusivamente por meio eletrônico proposta
inicial e documentos de habilitação, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública.
9.1.1. A Proposta Inicial a ser inserida deverá conter apenas o valor
global do(s) lote(s), conforme Anexo II. Os valores unitários do(s)
item(rs) que compõe(m) o(s) lote(s) serão exigidos apenas na Proposta
Ajustada, adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, nos
termos do item 12 e Anexo III.
9.12 Os documentos de habilitação exigidos nesse edital deverão ser
anexados em local próprio disponibilizado pelo sistema de licitações-e, SENDO
VEDADA, SOB PENA DE INABILITACAO, sua substituição por link que
permita acesso aos referidos documentos.
9.1.3. O licitante poderá replicar os documentos lançados em um lote para
todos os demais lotes em que tenha interesse em participar, devendo, para
tanto observar as instruções constantes do sistema, disponíveis no seguinte
link: https://www.licitacoese.com br/aop/documentos/FORNECEDORARQUIVO.pdf.
9.1.3.1. Caso a documentação não seja anexada no lote ou não esteja
disponível no sistema para verificação no ato do julgamento, o licitante será
inabilitado.
9.2, As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão inserir toda a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1 0 da LC n° 123, de 2006.
Para efeito do julgamento da habilitação, os documentos
93.
inseridos pelo licitante deverão comprovar a sua regularidade na data
da abertura das propostas, salvo, na ocorrência do previsto no § 1 0 do
art. 43 da LC n° 123106.
94. O licitante deverá adotar como referência para sua proposta as
informações constantes no presente edital e seus anexos.
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9.5. Quando
do lançamento da proposta inicial, por meio do SIST'PM4i"
uan
ELETRONICO, o licitante deverá lançar o valor global do lote em
moeda corrente nacional, com duas casas decimais.
9.5.1. No preço proposto deverão estar incluídos todos os tributos,
encargos sociais, fretes até o destino e quaisquer outros ônus que
porventura possam recair sobre o objeto do presente pregão.
9.5.2. É vedada a identificação do licitante quando do preenchimento
da PROPOSTA ELETRÔNICA, sob pena de desclassificação imediata.
9.6. É vedada a participação de um mesmo procurador como
representante de licitantes diferentes em um mesmo lote.
9.7. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de
habilitação, anteriormente inseridos no sistema, até o horário limite para o
acolhimento das propostas.
9.8. O licitante poderá concorrer apenas no lote que for de sua conveniência,
desde que em sua totalidade.
10. DA CONDUÇÃO DO CERTAME
10.1. O certame será conduzido pelo pregoeiro, que terá, em especial, as
seguintes atribuições:
a) coordenar o procedimento licitatório;
b) receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos
ao edital e aos anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos
responsáveis pela elaboração desses documentos;
c) abrir e conduzir a sessão pública na INTERNET;
d) abrir as propostas de preços, examiná-las e classificá-las para a disputa de
lances;
e) conduzir a etapa de lances;
f) julgar a proposta e a habilitação do arrematante;
g) sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos de habilitação e sua validade jurídica;
h) receber, examinar e decidir recurso, encaminhando-o à autoridade
competente quando mantiver sua decisão;
i) declarar o vencedor do certame;

:
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j) adjudicar o objeto, exceto quando, havendo recurso, mantiver a sua decisã
hipótese em que a adjudicação será feita por autoridade superior;
k) encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior para
homologação;
$
1) conduzir os trabalhos da equipe de apoio.

5

10.2. O pregoeiro, no exercício de suas funções, poderá valer-se de pareceres
técnicos e/ou jurídicos exarados por servidor/comissão devidamente
constituídos, para embasar sua decisão quando do julgamento das fases de
habilitação e proposta.
10.3. Todas as ações do pregoeiro serão formalizadas via Sistema Eletrônico.
11. DOS PROCEDIMENTOS
11.1. A sessão pública do pregão eletrônico terá início a partir do horário
previsto neste edital, com a abertura das propostas de preços recebidas,
passando o pregoeiro a avaliar a aceitabilidãde das mesmas ou desclassificá-las
no caso de não atenderem às exigêndias editalícias.
11.1.1. A critério do pregoeiro a disputa dos lotes poderá ocorrer de forma
simultânea.
11.2. Aberta a etapa competitiva, os licitantes deverão estar conectados ao
sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado, o licitante
será imediatamente informado de seu recebimento e dos respectivos registros
de horário e valor.
11.3. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por
ele ofertado e registrado pelo sistema.
11.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado çm primeiro lugar.
11.5. Durante o transcurso da sessão pública, o licitante será informado, em
tempo real, do valor do menor lance registrado por participante, vedada a
identificação do detentor do lance.
11.6. A etapa de envio de lances da sessão pública terá duração inicial de
quinze minutos. Encerrado esse prazo, o sistema encaminhará aviso de
fechamento iminente dos lances e transcorrido o período de tempo,
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aleatoriamente determinado, de até dez minutos, a recepção de lances
automaticamente encerrada.
117. Encerrado o prazo aleatório previsto no item anterior, o sistema abrirá
oportunidade para que o licitante da oferta de valor mais baixo e os licitantes
das ofertas com valores até dez por cento superior àquela possam ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.
11.7.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas acima, os
licitantes dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três,
poderão oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será
sigiloso até o encerramento deste prazo.
118. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o
sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.
11.9. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos
itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais
licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um
único lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.
119,1. Encerrado esse prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente
de valores.
11.9.2. Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance
fechado que atenda às exigências para habilitação, o pregoeiro poderá,
mediante justificativa, admitir o reinício da etapa fechada, nos termos do
disposto no subitem 11.9.
11.10, O intervalo entre os lances enviados não poderá ser inferior a cinco (5)
segundos, sob pena de não serem registrados pelo sistema.
11.12. O sistema anunciará o arrematante após o encerramento da etapa de
lances da sessão pública.
11.13. Ocorrendo a situação de empate prevista nos artigos 44 e 45 da LC n°
123/06, após a disputa de cada lote, o Sistema Eletrônico possibilitará,
automaticamente, a condução pelo pregoeiro dos procedimentos para obtenção
dos benefícios previstos.

1'
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11.13.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostaseletrônicas apresentadas pelos benefiçiários da Lei Complementar 123/06 sejam
iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada,
que não tiver sido apresentada por empresa beneficiária.
11.14. Nas hipóteses de desclassificação ou inabilitação do então arrematante,
o pregoeiro verificará a ocorrência de nova situação de empate,
assegurando a preferência de contratação para os beneficiários da Lei
Complementar ri° 123/2006, procedendo da seguinte forma:
a) convocação para realização de sessão pública, eletrônica, via "chat" de
mensagem com antecedência mínima de 06 (seis) horas, onde será concedido
ao beneficiário mais bem classificado, oportunidade de exercer o seu direito de
preferência, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos, apresentando
proposta de preço inferior à atual, ofertada por empresa que não esteja
enquadrada como beneficiária. Tal proposta deverá ser apresentada no prazo e
limites estabelecidos pelo pregoeiro,. diretamente no "chat" de mensagem do
sistema eletrônico;
b) a apresentação de proposta após o prazo estipulado na sessão pública
implicará na decadência do direito conferido pela Lei Complementar n°
123/2006, sendo convocadas as empresas remanescentes que porventura se
enquadrem na mesma situação, respeitada a ordem de classificação das
propostas, para o exercício do mesmo direito, observado o procedimento
previsto na alínea anterior.
11.15. Encerrada a etapa de lances, bem como todos os procedimentos
relativos à situação de empate prevista nos artigos 44 e 45 da LC n° 123/06, o
pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste
Edital.
11.15.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.
11.16. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de
mínimo de 2 (duas) horas, envie a proposta ajustada adequada ao último lance
ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos
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documentos complementares, quando necessários à confirmação da eles
exigidos neste Edital e já apresentados.
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11.17. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à
compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e verificará
a habilitação do licitante conforme disposições do edital.
11.17.1. O pregoeiro poderá solicitar a demonstração da exequibilidade da
proposta após o término da fase competitiva.
11.18. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o
licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a
proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e a
habilitação do licitante, e assim sucessivamente, até a apuração de uma
proposta ou lance que atenda ao presente edital, observado o disposto no
subitem 11.9.
11.19. Após a etapa de envio de lances, bem como a cada desclassificação ou
Inabilitação haverá a aplicação dos critérios de desempate previstos nos arts.
44 e 45 da Lei Complementar n° 123/2006, seguido da aplicação do critério
estabelecido no § 2 0 do art. 3 0 da Lei n° 8.666/1993, se não houver licitante
que atenda à primeira hipótese.
11.20. Caso não haja envio de lances após o início da fase competitiva, serão
aplicados os critérios de desempate nos termos do subitem 11.19.
11.21. Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada
pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.
11.22. Após a declaração do vencedor e havendo alguma restrição na
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado aos
beneficiários da Lei Complementar n° 123/06 o prazo de 05 (cinco) dias úteis,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para regularização
da mesma.
11.22.1. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal e trabalhista
prevista no subitem 11.22 dependerá de requerimento pelo interessado,
devidamente fundamentado, dirigido ao pregoeiro.
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