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1122.2. O requerimento deverá ser apresentado, via sistema eletrônico, d4
do prazo inicial de 05 (cinco) dias úteis concedidos para a regularização fiscal e
trabalhista.
11.22.3. A não regularização da documentação, no prazo previsto acima,
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas nas Leis Federais n° 8.666/93 e n° 10.520/02, sendo facultado à
Administração convocar os licitantes remanescentes.
12. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA
12.1. Após a convocação pelo pregoeiro, o arrematante deverá apresentar
Proposta Ajustada adequada ao último lance ofertado, conforme modelo
Anexo III, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, acompanhada, se for o caso,
dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles
exigidos neste Edital e já apresentados.
12.2. A proposta de preços ajustada deverá conter:
12.2,1. razão social, n°. do CNPJ, endereço telefone e endereço eletrônico do
licitante;
12.2.2. modalidade e número da licitação;
12.2.3. Especificação do objeto licitado, conforme este edital e anexos, sendo
obrigatório constar a marca, o prazo de garantia, modelo, origem
(nacional ou estrangeira) e conter selo do INMETRO;
12.2.3.1. O proponente deverá elaborar a sua proposta escrita de preços de
acordo com as exigências constantes do Termo de Referência, em consonância
com o modelo proposto neste convocatório, expressando os valores em moeda
nacional - reais e centavos, em duas casas decimais, ficando esclarecido que
não serão admitidas propostas alternMivas.
1224. O valor global do lote, discriminando o valor unitário e total do(s)
item(ns) que o compõe;
12.2,4.1. O(s) valor(es) unitário(s) deve(m) ser apresentado(s) em moeda
nacional e em algarismo com no máximo 02 (duas) casas decimais.
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12.2.4.1.1. Quando o valor total/global resultar em valor com mais de 2 (duas7
casas decimais, o valor deverá ser adequado ao limite de duas casas decimais e
o valor adequado deverá ser igual ou inferior ao valor arrematado.
12.2.5. Declaração de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, contados da
assinatura;
12.3. As empresas participantes deverão observar, na elaboração de sua
proposta, o seguinte:
12.3.1. Todas as características descritas devem guardar compatibilidade com
as especificações exigidas neste instrumento convocatório, devendo o produto
ou componente ofertado ser claramente descrito de forma visual e/ou escrita.
12.3.2. As características devem ser comprovadas através de documentos de
domínio público emitidos pelo fabricante, tais como: catálogos, manuais, fichas
de especificação técnica ou páginas da internet impressas.
12.3.3. As descrições e/ou materiais informativos utilizados nas especificações
dos produtos cotados, que estejam vertidos em idioma diverso do nacional,
deverão ser apresentados com tradução para o português, ressalvados os
termos técnicos cuja compreensão seja usual.
12.4. Juntamente com a proposta de preços ajustada a empresa
arrematante deverá apresentar:
12.4.1. Declaração de BENEFICIÁRIO DA LEI COMPLEMENTAR N°
123/2006, conforme modelo Anexo V, no caso de beneficiário.
12.4.2. Declaração de elaboração independente de proposta, conforme modelo
Anexo VI.
12.5. Só serão aceitos um preço e uma marca para cada item, sem
possibilidade de substituição por qualquer outra.
13. DAS EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO
13.1. Os documentos de habilitação deverão ser encaminhados,
concomitantemente com a proposta inicial, exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, até a data e horário marcados para a abertura da sessão pública.
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13.1.1. Os documentos de habilitação exigidos nesse edital deverão
ser anexados em local próprio disponibilizado pelo sistema licitacoese, SENDO VEDADA, SOB PENA DE INABILITAÇÃO, sua substituição por
link que permita acesso aos referidos documentos.
13.1.2. 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.Iicitacoes-e.com.br/aop/documentos/FORNECEDORARQUIVO.pdf.

13.1.2.1. Caso a documentação não seja anexada no lote ou não
esteja disponível no sistema para verificação no ato do julgamento, o
licitante será inabilitado.
13.2. Para habilitação dos licitantes será exigida a documentação
relacionada abaixo:
13.2.1. Habilitação Jurídica:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercício;
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o
exigir;
Observação: Para todos os efeitos, considera-se como ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor, o documento de constituição da empresa,
acompanhado da(s) última(s) alteração(ões) referente(s) à natureza da
atividade comercial e à administração da empresa, ou a última alteração
consolidada.
1322. Regularidade Fiscal e Trabalhista:
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a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (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 contratual;
c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual/Distrital e
Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da
lei;
d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento
dos encargos sociais instituídos por lei.
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante apresentação de certidão negativa, ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título Vil-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de l3 de maio de 1943.
13.2.3. Qualificação Técnica:
a) comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação,
através da apresentação de um ou mais atestado(s) e/ou declaração(ões) de
capacidade técnica, emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado,
em nome da licitante, onde a assinatura do emitente deverá estar devidamente
identificada e reconhecida a firma na assinatura.
13,2.4. Qualificação Econômico-Financeira:
a) Balanço Patrimonial e Demonstração Contábil do Resultado do Último
Exercício Social já exigíveis e apresentados na forma da lei, que demonstrem a
situação financeira do licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, devendo ser observados os subitens abaixo para o devido
enquadramento.
ai. Serão considerados, "na forma da ei", o Balanço Patrimonial e a
Demonstração Contábil do Resultado do Ultimo Exercício Social, assim
apresentados:
a) publicados em Diário Oficial; ou
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a.2. As empresas com menos de um ano de existência, desde que não
enquadradas no art. 1065 do Código Civil, devem apresentar Balanço de
Abertura devidamente registrado/autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicílio do licitante ou registrado no órgão de registro equivalente.
a.3. O Balanço Patrimonial (inclusive o Balanço de Abertura) e a Demonstração
Contábil do Resultado do Ultimo Exercício Social deverão estar assinadas por
Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrados no
Conselho Regional de Contabilidade.
b) Cálculo dos índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC),
resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, sendo considerado habilitado o
licitante que apresentar resultado igual ou maior que 1 (um), em todos os
índices aqui mencionados:
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante ± Passivo Não Circulante
LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante
b.1.Reserva-se ao pregoeiro o direito de efetuar os cálculos, caso o memorial
dos cálculos dos índices não seja apresentado.
c) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial,
expedida no domicílio da pessoa física, quando for o caso (caso na certidão não
conste prazo de validade, será considerada válida por até 30 (trinta) dias a
contar da data da sua expedição).
ciNe hipótese em que a certidão para recuperação judicial ou extrajudicial for
positiva, deve o licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento,
pelo juízo competente, do plano de recuperação em vigor.
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b) publicados em Jornal; ou
c) por fotocópia do livro Diário, devidamente registrado/autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicílio do IiÈitante ou registrado no órgão de registro
equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento; ou
d) na forma de escrituração contábil digital (ECD) instituída pela Instrução
Normativa da RFB.

13.2.5. Declaração
13.2.5.1. Declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador
menor nas situações previstas no inciso XXXIII do art. 70 da Constituição da
República, conforme modelo do Anexo IV.
13.3. Caso o Licitante não esteja habilitado na(s) linha(s) de
fornecimento compatível(véis) com o(s) objeto(s) licitado(s), deverá
anexar, o Estatuto ou Contrato social em vigor acompanhado da(s) última(s)
aterço(ões) ou a última_alteraçpçonsolidada, para análise do objeto social
quanto à compatibilidade em relação ao(s) objeto(s) licitado(s).
13.4. O licitante obriga-se a declarar a superveniência de fato impeditivo da
habilitação, quando houver, sujeitando-se às penalidades cabíveis.
13.5. Sob pena de inabilitação, os documentos apresentados para habilitação
deverão estar em nome do licitante, devendo ser observado:
a) se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
mesma;
b) se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da
filial, exceto aqueles que, comprovadamente, pela própria natureza, forem
emitidos somente em nome da matriz;
c) para efeito de qualificação técnica serão admitidos atestados de capacidade
técnica emitidos em nome da matriz e/ou filial.
136. Para fins de habilitação, os documentos que não possuírem prazo de
validade deverão possuir data de emissão de no máximo 30 (trinta) dias, a
contar da data da sua expedição.
13.6.1. Não se enquadram no subitem 13.6 os documentos que, pela própria
natureza, não apresentam prazo de validade, inclusive quanto aos atestados de
capacidade técnica.
13.7. Os beneficiários da Lei Complementar n° 123/06 deverão apresentar toda
a documentação de habilitação referente à comprovação de regularidade fiscal
e trabalhista, como condição para ter o objeto adjudicado a seu favor.
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137.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal
trabalhista, a devida regularização •ocorrerá conforme disposto no subitem
11.22.
13.8. Para efeito do julgamento da habilitação, os documentos
inseridos pelo licitante deverão comprovar sua regularidade na data
da abertura das propostas, salvo na ocorrência do previsto no § 10 do
art. 43 da LC n° 123106.
14. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
14.1. O critério de julgamento das propostas será o de MENOR PREÇO,
AFERIDO PELO VALOR GLOBAL DO LOTE, observadas as exigências deste
edital e seus anexos.
14.1.1. No certame será analisado o valor unitário de cada item/produto que
compõem o lote; portanto quando da avaliação da aceitabilidade da proposta
será considerado o valor referencial de mercado de cada item/produto.
15. DOS RECURSOS
15.1. Declarado o vencedor ou restando o lote fracassado, o licitante, inclusive
aquele que foi desclassificado antes da sessão de lances, poderá manifestar
motivadamente a intenção de recorrer. Esta manifestação deverá ser realizada
via sistema eletrônico, nas 24 (vinte e quatro) horas imediatamente posteriores
ao ato da declaração de vencedor ou do lote fracassado.
15.1.1. A manifestação a que se refere o subitem anterior deverá ser motivada
e efetivada através do botão virtual "intenção de recurso" do sistema
eletrônico.
15.2. Não serão acolhidos os recursos apresentados fora do prazo legal, nem os
recursos subscritos por representante não habilitado legalmente ou não
identificado no processo para representar o licitante.
151 Será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões
de recurso, contados do término do prazo para manifestação motivada da
intenção de recorrer. Os demais licitantes ficarão automaticamente intimados
para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a ser
contados do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos autos.

Z

/

L

1(1

Prefeitura Municipal de Ibotirama
Praça Ives de Oliveira, no 78 - Centro
(77) 3698-1512
www ibotira ma. ba gov. hr

P9 N. OO1i?021-FMS.'BA - quisiçbo de equipaineriLos e materiais permanentes pro HRVC

Página 18 de 99

Documento Assinado Digitalmente por: LAERCIO SILVA DE SANTANA - 04/02/2022 13:54:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9a5d4ef2-5a16-4272-a630-e1c591558d0c

2..

NDO hQ.L3$o

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE IBOTIRAMA

A

15.4. A ausência de manifestação da intenção de recorrer, a ausência da
motivação da intenção ou a não apresentação das razões de recurso importará
na decadência do direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao
licitante declarado vencedor.
15.5. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
15.6. As razões do recurso e as contrarrazões deverão ser enviadas pelo
sistema eletrônico.
15.7. 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.
16. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
16.1. Examinada a aceitabilidade da proposta de menor preço, a regularidade e
a habilitação do licitante vencedor, bem como a análise técnica referente às
amostras, quando exigidas, o objeto será adjudicado pelo pregoeiro e o
procedimento licitatório será encaminhado à autoridade competente para
homologação.
16.2. Caso haja recurso, quando mantida a decisão pelo pregoeiro, caberá à
autoridade superior a adjudicação do objeto licitado.
16.3. Será permitida a adjudicação e a homologação parcial do procedimento
licitatório, quando o seu objeto for dividido em lotes/itens.
17. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS — ARP
17.1. Homologada a licitação será lavrado um documento vinculativo
obrigacional com força de compromisso para futura aquisição denominado ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS — ARP.
17.11. Para a assinatura da ARP, a Adjudicatária deverá comprovar a
manutenção das condições de regularidade fiscal e trabalhista atualizadas
demonstradas para habilitação, confoime relação abaixo:
a) — Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
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b) - Certificado de Regularidade do F.G.T.S. - CIF, expedida pela
Econômica Federal;
c) - Certidão negativa de débitos Municipais da Sede da empresa Licitante;
d) - Certidão Conjunta Negativa de Débitos de Tributos Federais e à Dívida
Ativa da União inclusive os créditos tributários relativos às contribuições sociais
(INSS);
e) - Certidão negativa de débito em relação a tributos estaduais, expedida pela
Secretaria da Fazenda Estadual, do Estado sede da licitante;
f) - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, vigente na data de
abertura do certame;
17.1.2. Serão aceitas Certidões Positivas de débito com efeito de Negativa.
17.2. A adjudicatária terá até 5 (cinco) dias úteis contados da sua convocação
para assinar a ARP, sob pena de decair o direito à contratação.
17.2.1. O prazo para assinatura estipulado no subitem anterior poderá ser
prorrogado por uma vez, por igual período, quando solicitado, durante seu
transcurso, desde que haja motivo justificado, devidamente aceito pela
Administração.
17.3. É facultado ao Órgão Gerenciador convocar os licitantes remanescentes
quando o convocado não assinar a ARP no prazo e condições determinados no
edital.
17.4. A ARP terá validade e vigência por 12 (doze) meses, contados a partir da
publicação do seu resumo na Imprensa Oficial.
17.5, A ARP será lavrada em duas vias.
17.6. A ARP a ser celebrada, conforme Minuta - Anexo VII - parte integrante
deste edital, conterá, dentre suas cláusulas, as de: Condições de entrega,
acondicionamento e transporte; Condições de recebimento; Condições de
pagamento; Obrigações do Fornecedor; Obrigações do órgão Gerenciador;
Alteração de Preços e Marcas; Pesquisa de Preços; Obrigações dos órgãos
Participantes e Cancelamento do Registro de Preços.
17.7. Para ciência dos interessados e efeitos legais, a publicação do extrato da
ARP na Imprensa Oficial será providenciada e correrá por conta e ônus da
Administração Municipal.
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18. DA EXECUÇÃO DA ATA

18.1. Durante a vigência da Ata serão emitidas Notas de Empenho ou outros
instrumentos hábeis, que substituirão o instrumento de contrato, nos termos do
art. 62, caput e § 40 da Lei Federal n° 8.666/93.

18.2. Após autorização, o Gestor do Fundo Municipal de Saúde encaminhará
Nota de Empenho ou outro instrumento hábil ao Fornecedor da ARP.

18.2.1. A comprovação de que o Fornecedor recebeu a Nota de Empenho ou
outro instrumento hábil deverá ocorrer via e-mail ou outro meio de
comunicação eficaz.

18.3. Na hipótese de o Gestor do Fundo Municipal de Saúde não conseguir um
meio eficaz para envio da Nota de Empenho ou outro instrumento hábil ao
Fornecedor, deverá ser publicado um aviso no DOM - Diário Oficial do
Município, para que o Fornecedor retire a Nota de Empenho ou outro
instrumento hábil no prazo máximo de 03 (três) dias úteis contados da
convocação.

181. A critério do Gestor do Fundo Municipal de Saúde órgão solicitante,
quando se fizer necessária a verificação da qualidade e do atendimento às
legislações específicas pertinentes, a Administração determinará as análises
necessárias e prazos para a entrega do(s) produtos(s), com ônus para o
Fornecedor, ficando suspenso o pagamento da Nota Fiscal/Fatura
correspondente.
19. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

19,1. Após o encerramento da etapa competitiva, para formação do cadastro de
reserva, poderão ser convocados os licitantes classificados, obedecida a ordem
de classificação, para, se desejarem, reduzir seus preços ao valor da proposta
do licitante melhor classificado.

19.1.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não
prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.
19.2. Na ata da sessão pública do pregão deverá constar os licitantes que
aceitaram cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes
serão classificados segundo a ordem crescente da última proposta individual
apresentada durante a fase competitiva.

/7

«

Prefeitura Municipal de Ibotirama
Praça Ives de Oliveira, n° 78 - Centro
(77) 3698-1512
www.iljotirama,ba.çjov.br

Documento Assinado Digitalmente por: LAERCIO SILVA DE SANTANA - 04/02/2022 13:54:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9a5d4ef2-5a16-4272-a630-e1c591558d0c

or

ESTADO DA BAHIA
MUN1CIPIO DE IBOTIRAMA

--42
\_ j+oy
ASSI 1DM

19.3. Os licitantes que concordarem em executar o objeto da licitação pelo
preço do primeiro colocado, poderão ser convocados para assinar o anexo da
ARP.
19.4. Na impossibilidade de fornecimento do objeto licitado pelo licitante
vencedor do certame, serão convocados os licitantes integrantes do cadastro de
reserva, observada a ordem de classificação prevista na ata da sessão pública
do pregão e ocorrerá, sucessivamente, sempre que seja cancelado o registro de
preço do fornecedor atual da ata.

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
20.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas
caracterizará a inadimplência do licitante e/ou da Adjudicatária/Fornecedor,
sujeitando-a as seguintes penalidades:
20.1.1. advertência.
20,1,2. multas nos seguintes percentuais:
a) multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de
atraso, na entrega dos produtos, até o limite de 9,9%, correspondente a até 30
(trinta) dias de atraso, calculado sobre o valor correspondente à parte
inadimplente, excluída, quando for o caso, a parcela correspondente aos
impostos destacados no documento fiscal;
b) multa indenizatória de lO% (dez por cento) sobre o valor total da
adjudicação da licitação em caso de recusa do infrator em assinar a ARP;
c) multa indenizatória delO% (dez por cento) sobre o valor total da nota de
empenho ou outro instrumento hábil em caso de recusa do infrator em aceitala(o) ou retirá-la(o);
d) multa de 3% (três por cento) sobre o valor de referência para a licitação na
hipótese de o infrator retardar o procedimento de contratação ou descumprir
preceito normativo ou as obrigações assumidas;
e) multa de 3% (três por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação
quando houver o descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das
obrigações assumidas;
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f) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela que eventualmente
for descumprida na hipótese de o infrator entregar o objeto contratual em
desacordo com as especificações, condições e qualidade contratadas e/ou com
vício, irregularidade ou defeito oculto que o tornem impróprio para o fim a que
se destina;
g) multa indenizatória de 10% (de por cento) sobre o valor total da ARP
quando o infrator der causa ao cancelamento da mesma;
h) multa indenizatória, a título de perdas e danos, na hipótese de o infrator
ensejar o cancelamento da ARP e sua conduta implicar em gastos à
Administração Pública superiores aos contratados ou registrados.
20.1.3. Impedimento de licitar e contratar, com o Município de Ibotirama, nos
termos do art. 7 0 da Lei n° 10.520/02.
20.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei n° 8.666/93.
202. As penalidades de advertência e multa serão aplicadas pelo Secretário
Municipal de Saúde ou pelo detentor de cargo equivalente nos demais órgãos e
entidades da Administração Pública Municipal.
20.2.1. Nos casos previstos pela legislação, as multas poderão ser descontadas
do pagamento imediatamente subsequente à sua aplicação e/ou da garantia
contratual.
20.2.2. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, responderá a Contratada pela sua diferença, a qual será
descontada dos pagamentos eventualmente devidos ou, ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente.
20.3. A penalidade de impedimento de licitar e contratar será aplicada pelo
Secretário Municipal de Saúde ou pelo detentor de cargo equivalente nos
demais órgãos e entidades da Administração Pública Municipal.
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20.4. A penalidade de declaração de inidoneidade será aplicada pelo se
Municipal de Saúde ou pelo detentor de cargo equivalente nos demais órgãos e
entidades da Administração Pública Municipal.
20.5. Na notificação de aplicação das penalidades de advertência, multa e
impedimento de licitar e contratar será facultada a defesa prévia no respectivo
processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
20.6. Na notificação de aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade
será facultada a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de 10 (dez)
dias úteis.
20.7. No caso de aplicação das penalidades previstas será concedido prazo de
10 (dez) dias úteis para apresentação de recurso.
20.8. As penalidades são independentes entre si, podendo ser aplicadas em
conjunto ou separadamente, após a análise do caso concreto e não exime a
Contratada da plena execução do objeto contratado.
20.8.1. Na hipótese de cumulação a que se refere o subitem acima serão
concedidos os prazos para defesa e recurso aplicáveis à pena mais gravosa.
20.9. O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos será considerado
como inexecução total do Contrato, devendo o instrumento respectivo ser
rescindido, salvo razões de interesse público devidamente explicitadas no ato
da autoridade competente pela contratação.
20.10. Poderá, ainda, ser objeto de apuração e processo administrativo a
prática considerada abusiva, inclusive aquela caracterizada por proposta com
preço manifestamente majorado ou inexequível.
20.11. As sanções previstas no item 20.1 também se aplicam aos integrantes
do cadastro de reserva que, convocados, não honrarem o compromisso
assumido i nj ustificada mente ou com justificativa recusada pela administração
pública, nos termos do §1 0 do Art. 49 do Decreto n° 10.024/2019.
21. DO SISTEMA DO REGISTRO DE PREÇOS
21.1. O Sistema de Registro de Preços regula-se pelas normas e procedimentos
previstos na Lei Federal 8666/93 e no Decreto Municipal n° 145/2021 e demais
normas complementares.
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21.2. Uma vez registrado(s) o(s) preço(s), a Administração poderá convoca
Fornecedor a fornecer o(s) produto(s) respectivo(s), na forma e condições
fixadas neste Edital e na ARP.
21.1 A existência de preço(s) registrado(s) não obriga a Administração a firmar
as contratações que dele(s) poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de
outros meios, assegurando-se ao Fornecedor do registro a preferência de
fornecimento, no caso de igualdade de condições das propostas.
21.4. É vedada a aquisição do(s) produto(s) por valor(es) superior(es) ao(s)
registrado(s) vigente(s).
21.5. O Fornecedor fica obrigado a atender a todos os pedidos de fornecimento
efetuados durante a vigência do Registro de Preços.
21.6. O Fornecedor deverá garantir a qualidade do(s) produto(s) entregue(s)
mesmo após o vencimento da ARP.
22. DA ADESÃO EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

-

ARP

22,1, A ARP, durante sua vigência, não poderá sofrer adesões.
23. DA FRAUDE E CORRUPÇÃO
23,1. Nos procedimentos licitatórios e nas contratações realizadas pela
Secretaria de Saúde do Município de Ibotirama serão observadas as
determinações que se seguem.
23.2. A Secretaria de Saúde do Município de Ibotirama exige que os
licitantes/contratados observem o mais alto padrão de ética durante a licitação
e execução dos contratos. Em consequência desta política, define, com os
propósitos dessa disposição, os seguintes termos:
23.2.1. "Prática corrupta" significa a oferta, a doação, o recebimento ou a
solicitação de qualquer coisa de valor para influenciar a ação de um funcionário
público no processo de licitação ou execução do Contrato;
23.2.2. "Prática fraudulenta" significa a deturpação dos fatos a fim de
influenciar um processo de licitação ou a execução de um contrato em
detrimento do Contratante;
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23.23. "Prática conspiratória" significa um esquema ou arranjo entre o
concorrentes (antes ou após a apresentação da proposta) com ou sem
conhecimento do Contratante, destinado a estabelecer os preços das propostas
a níveis artificiais não competitivos e privar o Contratante dos benefícios da
competição livre e aberta;
23.2.4. "Prática coercitiva" significa prejudicar ou ameaçar prejudicar,
diretamente ou indiretamente, pessoas ou suas propriedades a fim de
influenciar a participação delas no processo de licitação ou afetar a execução de
um contrato;
23.2.5. "Prática obstrutiva" significa:
23.2.5.1. Destruir, falsificar, alterar ou esconder intencionalmente provas
materiais para investigação ou oferecer informações falsas aos investigadores
com o objetivo de impedir uma investigação do Contratante ou outro órgão de
Controle sobre alegações de corrupção, fraude, coerção ou conspiração;
significa ainda ameaçar, assediar ou intimidar qualquer parte envolvida com
vistas a impedir a liberação de informações ou conhecimentos que sejam
relevantes para a investigação; ou
23.2.5.2. Agir intencionalmente com o objetivo de impedir o exercício do direito
do Contratante ou outro órgão de Controle de investigar e auditar.
23.3. O Município rejeitará a proposta e aplicará as sanções previstas na
legislação vigente se julgar que o licitante, diretamente ou por um agente,
envolveu-se em práticas corruptas, fraudulentas, conspiratórias ou coercitivas
durante o procedimento licitatório.
23.4. A ocorrência de qualquer das hipóteses acima elencadas, assim como as
previstas no Anexo 1 da Portaria SDE n° 51 de 03 de julho de 2009, será
denunciada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Ministério da
Justiça para adoção das medidas cabíveis.
24. DO ACESSO A INFORMAÇÃO E SUA DIVULGAÇÃO
24.1. A licitante/contratada fica ciente de que ocorrerá a publicação dos dados
pessoais como nome completo e CPF de seu sócio representante nos
instrumentos jurídicos celebrados, que serão publicados em portal de

1

Prefeitura Municipal de Ibotirama
Praça Ives de Oliveira, n° 78 -- Centro
(77) 3598-1512
www.ibotirarna.ha.gov.br

PIE N° 0O12021-FMS/BA --Aqisiço de equipwlientose imdIeriais corjuaneriles pro - FR'IC

Paqina 26 de 99

Documento Assinado Digitalmente por: LAERCIO SILVA DE SANTANA - 04/02/2022 13:54:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9a5d4ef2-5a16-4272-a630-e1c591558d0c

21-

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE IBOTIRAMA
transparência com acesso livre, para fins de cumprimento da Lei de
Informação.
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25. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
25.1. Poderá a Administração revogar a presente licitação, no todo ou em
parte, por conveniência administrativa e interesse público devidamente
justificado, sem que caiba ao licitaNte direito à indenização, excetuadas as
hipóteses previstas em lei.
25.2. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação e da
execução do fornecimento. A falsidade de qualquer documento apresentado ou
a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata
desclassificação do licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o
vencedor, no cancelamento da ARP, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
25.3. É facultado ao pregoeiro ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase
da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
25.3.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a
realização de diligências, com vistas ao saneamento de que trata o caput, a
sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema
com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será
registrada em ata.
25.4. O licitante intimado para prestar qualquer esclarecimento adicional deverá
fazê-lo no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, prorrogável por igual prazo a
pedido do licitante devidamente justificado, sob pena de
desclassificação/inabilitação.
25.5. O não atendimento de exigências formais, não essenciais, não importará
no afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição de sua
qualificação e a exata compreensão da sua proposta.
25.6. A verificação pelo órgão ou entidade promotora do certame nos sítios
eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões poderá
constituir meio legal de prova, para fins de habilitação, respeitado o disposto
nos itens 13.3 e 13.7.
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25.6.1. O Município de Ibotirama não se responsabilizará pela eventual
indisponibilidade do acesso ao documento nos sítios eletrônicos oficiais de
órgãos e entidades emissores de certidões, hipótese em que, em face do não
saneamento das falhas constatadas, o licitante será inabilitado.
25.7. A tolerância do Município com qualquer atraso ou inadimplência por parte
do Fornecedor não importará de forma alguma em alteração ou novação.
25.8. O Fornecedor não poderá caucionar ou utilizar a ARP para qualquer
operação financeira.
25.9. O Fornecedor não poderá:
25.9.1. subcontratar total ou parcialmente o objeto contratado, exceto na
hipótese de serviço secundário que não integre a essência do objeto, desde que
expressamente autorizada pelo Contratante, mantida em qualquer caso a
integral responsabilidade da Contratada;
25.9.2. associar-se com outrem, realizar fusão, cisão, incorporação ou
integralização de capital, salvo com expressa autorização do Contratante.
25.10. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em
favor da ampliação da disputa entre os licitantes, desde que não comprometam
o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
25.11. As decisões referentes a este processo licitatório serão comunicadas aos
licitantes via Sistema Eletrônico ou por qualquer meio de comunicação que
comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do
Município.
25.12. Os casos não previstos neste edital serão decididos pelo pregoeiro ou
pela autoridade a ele superior.
25.13. A participação do licitante nesta licitação implica em aceitação de todos
os termos deste edital.
25.14. Os fornecimentos dos produtos, objetos do presente Edital, serão
tratados como contratações autônomas e independentes, para todos os fins de
direito.
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25.15. O Fornecedor deverá manter em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste
edital, em cumprimento ao disposto no Inciso XIII do artigo 55 da Lei n°
8.666/93.
2516. Aplicam-se ao objeto licitado todas as normas e exigências do Código de
Defesa do Consumidor.
25.17. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais
resultantes deste edital será o da Comarca de Ibotirama, local da realização do
certame.
25.19. Fazem parte integrante deste edital:
• Anexo 1 - Especificação e Quantidade do Objeto da Licitação
• Anexo II - Modelo de Proposta de Preços Inicial;
Anexo III - Modelo de Proposta de Preços Ajustada;
Anexo IV - Modelo de Declaração de Cumprimento do Art. 70 da C.F Inexistência de Menor Trabalhador;
Anexo V - Modelo de Declaração de BENEFICIÁRIO DA LEI COMPLEMENTAR
N° 123/2006;
Anexo VI— Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta;
Anexo VII - Minuta da Ata de Registro de Preços - ARP;
Anexo VIII - Termo de Referência;

Ibotirama/BA, 07 de dezembro de 2021.
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