
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA
Secretaria do Planejamento

Departamento de Compras e Licitações

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2017
 REGISTRO DE PREÇOS

Licitação Exclusiva às beneficiárias da Lei Complementar nº 123/20061 

Prefeitura de Restinga Sêca
Secretaria de Saúde
Processo Administrativo: 1514/2017
Tipo de julgamento: Menor valor unitário 
 

Edital de Pregão Registro de Preços 
para possível aquisição parcelada de 
materiais hospitalares e 
farmacológicos.

                 O PREFEITO MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA-RS no uso de suas

atribuições, e a Secretária Municipal de Saúde JOCELAINE BRAUNER, no uso de

suas atribuições, por força do Decreto n° 002/2017, e em conformidade com o

Decreto n° 034/2010, alterado pelo Decreto n° 003/2011, tornam público, para

conhecimento dos interessados, que estarão realizando o PREGÃO ELETRÔNICO

N.º  032/2017  do  tipo  MENOR  PREÇO,  ITEM  A  ITEM,  através  do  site

http://www.bll.org.br/ de conformidade com as disposições da Lei n.º 10.520, de

17 de julho de 2002, Decreto Federal 5.450, de 31/05/2005 e, subsidiariamente

a  Lei  8.666,  de  21  de  junho  de  1993,  bem  como  as  condições  a  seguir

estabelecidas e alterações. 

1. LOCAL, DATA, HORA E DO OBJETO:
1.1.   A  sessão  pública  será  realizada  no  site  http://www.bllcompras.org.br/,

RECEBIMENTO  DAS  PROPOSTAS:  das  08h00min  do  dia  26/06/2017  até

08h00min do dia 07/07/2017.

1.2 ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 08h20min do dia 07/07/2017.

1 São beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006 as microempresas, as empresas de pequeno
porte, o microempreendedor individual, as cooperativas que se enquadrem na receita de ME ou 
EPP, conforme o disposto no art. 34, da Lei nº 11.488/2007, e, ainda, agricultor rural pessoa física 
ou agricultor familiar conceituado na Lei nº 11.326/2006.
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1.3  INÍCIO  DA  SESSÃO  DE  DISPUTA  DE  PREÇOS:  09h00min  do  dia

07/07/2017.

1.4 Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a

realização  desta  licitação  na  data  acima  mencionada,  o  evento  será

automaticamente transferido para o primeiro dia útil  subsequente, no mesmo

horário, independentemente de nova comunicação. 

1.5   Constitui  objeto  da presente  licitação o  registro  de  preço  para futura e

eventual  a  quisição  parcelada  de    materiais  de  consumo  hospitalares  e

farmacológicos, conforme anexo I-Termo de referência deste edital. 

1.6 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as

contratações que dele poderão advir facultando-se a realização específica para a

aquisição pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência

de fornecimento em igualdade de condições. 

1.7 A (s) detentora (s) da Ata de Registro, quando da solicitação, de acordo com

a necessidade e mediante pedido, pela Secretaria de Saúde deverá efetuar a

entrega na referida Secretaria observando o prazo máximo de até 05 (cinco) dias

úteis; 

1.8 Todos  os  itens  deverão ser  entregues em ótimo estado de conservação,

devidamente embalados, seguindo rigorosamente as datas de validade exigidas.

Deverão também ser entregues conforme solicitação da Secretaria de Saúde, não

se responsabilizando esta Secretaria por entregas fora de horário de expediente,

ou quando não solicitadas; 

1.9 Os materiais deverão ter 90% da validade a partir da data de entrega; 

1.10 Em todas as notas fiscais de entrega dos produtos devem constar o número

da tabela e do Processo a que se refere. 

2- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Classificação Institucional: 

10.301.0017.2.132.000 – FMS - Manutenção das Unidades de Saúde. 

Categoria Econômica 
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3.3.90.30.00 – Material de Consumo 

3 – PARTICIPAÇÃO 

3.1 Poderão participar do presente pregão eletrônico, a empresa que atender a

todas as exigências, inclusive quanto à documentação constante deste Edital e

seus Anexos e, estiver devidamente cadastrado junto ao Órgão Provedor

do Sistema, através do site http://www.bllcompras.org.br/. 

3.2 Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema

eletrônico, o licitante deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às

exigências de habilitação previstas no Edital. 

3.3 A empresa participante deste certame deverá estar em pleno cumprimento

do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição e na Lei n.º 9.854, de 27

de outubro de 1999, podendo ser exigida a Comprovação a qualquer tempo. 

3.4 Não será admitida a participação de empresas que se encontrem em regime

de concordata ou em processo de falência, sob concurso de credores, dissolução,

liquidação. 

3.5 Igualmente, não poderão participar da licitação as empresas que estejam

com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública, suspenso ou que

por esta tenham sido declaradas inidôneas. 

4 – REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO 

4.1 Para  participar  do  pregão,  o  licitante  deverá  se  credenciar  no  Sistema

“PREGÃO ELETRÔNICO” através do site http://www.bllcompras.org.br/. 

4.1.1 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de

senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 

4.1.2 O credenciamento do licitante, junto ao provedor do sistema implica a

responsabilidade legal do licitante ou seu representante legal e a presunção de

sua  capacidade  técnica  para  realização  das  transações  inerentes  ao  pregão

eletrônico. 
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4.2 O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva

responsabilidade do licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente

ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município

de  Restinga  Sêca/RS,  promotor  da  licitação,  responsabilidade  por  eventuais

danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

4.3  Declaração firmada por contador ou técnico contábil  de que se enquadra

como microempresa ou empresa de pequeno porto ou cooperativa, e não está

incluída  nas  vedações  constantes  no  parágrafo  4º  do  artigo  3º  do  referido

diploma legal; ou,

4.4  Certidão  simplificada  do  seu  enquadramento  como  Microempresa  ou

Empresa de Pequeno Porte junto a Junca Comercial do Estado, onde se localiza a

empresa licitante,  (conforme Instrução Normativa nº 103.  De 30 de abril  de

2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC), ou em outro

órgão público competente para registros públicos. A referida certidão deverá ter

sido expedida em no máximo 03 (três) meses anteriores a data determinada

para a entrega dos envelopes. 

5 – ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

5.1 A participação no pregão eletrônico dar-se-á por meio de digitação da senha

privativa do licitante  e  subseqüente  encaminhamento  da proposta  de preços,

contendo  marca  do  produto,  valor  unitário  e  valor  total,  por  item e  demais

informações necessárias, até o horário previsto no item 1.1.

5.1.1 A  proposta  de  preços  deverá  ser  formulada  e  enviada  em formulário

específica, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico. 

5.2 O licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas

em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas

propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão pública. 

5.3 Incumbirá  ao  licitante  acompanhar  as  operações  no  sistema  eletrônico

durante a sessão pública do pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus

Rua Moisés Cantarelli, n° 368, Centro               Restinga Sêca, terra de Iberê Camargo. 4
Restinga Sêca (RS), CEP 97200-000
Telefone: (55) 3261-3200

4



PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA
Secretaria do Planejamento

Departamento de Compras e Licitações

decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem

emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

5.4 Os itens de propostas que eventualmente contemplem produtos que não

correspondam  às  especificações  contidas  no  ANEXO  I  deste  Edital  serão

desconsideradas. 

5.5 Nas propostas serão consideradas obrigatoriamente: 

a) preço unitário para cada item em moeda corrente nacional, em algarismo com

no máximo quatro casas decimais; 

b) laboratório  e  as  especificações  detalhadas  do  objeto  ofertado,  consoante

exigências editalícias; 

c) inclusão de todas as despesas que influam nos custos, tais como: O preço

despesas  com  custo,  transporte,  seguro  e  frete,  tributos  (impostos,  taxas,

emolumentos,  contribuições  fiscais  e  parafiscais),  obrigações  sociais,

trabalhistas, fiscais, frete, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos

os ônus diretos; 

d) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da

data da sessão deste pregão eletrônico; 

e) os materiais ofertados deverão ser de qualidade e atenderem aos padrões

exigidos pelo Ministério da Saúde; 

5.6  Poderão ser admitidos, pelo pregoeiro, erros de naturezas formais, desde 

que não Comprometam o interesse público e da Administração. 

6 - FORMULAÇÃO DE LANCES 

6.1 Aberta  a  etapa  Competitiva  (Sessão  Pública),  os  licitantes  deverão

encaminhar  lances,  exclusivamente,  por  meio  do sistema eletrônico,  sendo o

licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo valor. 

6.2 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, pelo  VALOR UNITÁRIO

DE CADA ITEM,  observando  o  horário  fixado  e  as  regras  de  aceitação  dos

mesmos. 
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6.3 Somente serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último

lance que tenha sido anteriormente registrado no sistema. 

6.4 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele

que foi recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema eletrônico. 

6.5 Durante  a  Sessão  Pública  do  Pregão  Eletrônico,  os  licitantes  serão

informados  em  tempo  real,  do  valor  do  menor  lance  registrado,  vedado  a

identificação do seu detentor. 

6.6 A  etapa de lances  da sessão pública,  prevista  no edital,  será  encerrada

mediante  aviso  de  fechamento  iminente  dos  lances,  emitido  pelo  sistema

eletrônico aos licitantes, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta

minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será

automaticamente encerrado o recebimento de lances. 

6.7 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa Competitiva

do  Pregão  Eletrônico,  o  sistema  eletrônico  poderá  permanecer  acessível  aos

licitantes para recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua

atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

6.7.1 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos a

Sessão  do  Pregão  Eletrônico  será  suspensa  e  terá  reinicio  somente  após  a

comunicação expressa aos participantes. 

6.8 Após o fechamento da etapa de lances o Pregoeiro poderá encaminhar pelo

sistema  eletrônico  contrapropostas  diretamente  ao  licitante  que  tenha

apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem

como decidir sobre a sua aceitação. 

6.9 Após comunicado do pregoeiro, o licitante detentor da melhor oferta deverá

Comprovar a situação de regularidade, conforme documentação exigida no item

9, no prazo máximo de até 3 (três) dias úteis, não sendo necessário o envio via

fax  Serão  aceitos  documentos  gerados  eletronicamente,  condicionadas  à

verificação de sua validade e veracidade. 
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7 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

7.1 Após análise da proposta e documentação, o Pregoeiro anunciará o licitante

vencedor. 

7.2 Na hipótese da proposta ou do lance de menor valor não ser aceito ou se o

licitante vencedor desatender às exigências habilitatórias o Pregoeiro examinará

a proposta ou lance subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à

sua habilitação na ordem de classificação, segundo o critério do menor preço e

assim sucessivamente até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao

edital. 

7.3 Havendo conveniência da Administração, poderão ser solicitados, a qualquer

tempo, testes e análises dos produtos entregues junto a laboratórios capacitados

ou credenciados pelo Ministério da Saúde, cujas despesas correrão por conta do

licitante. 

7.3.1 O  licitante  que  não  atender  ao  disposto  no  item  anterior,  em  prazo

estabelecido pelo pregoeiro, estará sujeito a desclassificação do item proposto. 

8 - HABILITAÇÃO 

8.1  A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante apresentação

dos seguintes documentos:

Habilitação Jurídica:

8.1.1 Registro comercial no caso de empresa individual;

8.1.2 Ato  constitutivo,  estatuto  ou  contrato  social  em  vigor,  devidamente

registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade

por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

8.1.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de

prova de diretoria em exercício.

8.1.4 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.
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Regularidade Fiscal e Trabalhista

8.1.5 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

8.1.6 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado, relativo ao

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades;

8.1.7 Prova  de  regularidade  com  a  Fazenda  Federal  (Certidão  Conjunta  de

Débitos Federais, administrados pela Secretaria da Receita Federal), dentro de

seu período de validade;

8.1.8 Prova regularidade para com a Fazenda Estadual da jurisdição fiscal do

estabelecimento licitante; dentro de seu período de validade;

8.1.9  Prova regularidade para com a Fazenda Municipal da jurisdição fiscal do

estabelecimento licitante; dentro de seu período de validade;

8.1.10 Prova  de  regularidade  relativa  ao  Fundo  de  Garantia  por  Tempo  de

Serviço – FGTS, emitida pela Caixa Econômica Federal, dentro de seu período de

validade;

8.1.11  Prova  de  inexistência  de  débitos  inadimplidos  perante  a  Justiça  do

Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas,

dentro do seu período de validade.

Qualificação Técnica

8.1.12 Licença Sanitária Estadual ou Municipal;

8.1.13  Comprovação de Funcionamento da Empresa(AFE), expedida pelo

Ministério da Saúde, se a legislação assim exigir;

8.1.14 Certificado de Boas Práticas  de Fabricação  e Controle por linha de

produção/produtos emitidos pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério

da Saúde(os distribuidores  não possuem este  certificado em seu nome,  mas

deverão exibir o do fabricante do material licitado), dentro de seu período de

validade; 

8.1.15 Certificado de Registro do Produto  emitido pela  ANVISA (Agência

Nacional de Vigilância Sanitária), dentro de seu período de validade (poderão ser
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apresentados através do original, cópia autenticada, publicação no Diário Oficial

da União ou emissão eletrônica)

8.1.15.1 Caso o produto cotado seja dispensado do registro junto à ANVISA, o

proponente deverá apresentar cópia do ato que isenta o produto de registro.

8.1.15.2 No registro ou na publicação do Diário Oficial apresentado deverá ser

assinalado (indicado)  obrigatoriamente o produto cotado, bem como a sua

correspondente numeração, conforme o ANEXO I do presente Edital.

8.1.15.3 Empresas  que  não  assinalarem  de  forma  clara  a  numeração

correspondente do Certificado apresentado serão desclassificadas nos lotes não

assinalados.

Declarações

8.1.16 Declaração, nos termos do modelo anexo a este edital, assinada pelo 

licitante, onde conste:

a) que a empresa não foi considerada inidônea para licitar ou contratar com a

Administração Pública e de que comunicará a ocorrência de fatos supervenientes

impeditivos para a sua participação no presente processo licitatório;

b) o cumprimento ao disposto no inciso XXXIII  do artigo 7º da Constituição

Federal (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18

anos  e  de  qualquer  trabalho  à  menores  de  16  anos,  salvo  na  condição  de

aprendiz, a partir de 14 anos).

c) Declaração firmada por contador ou responsável legal pela empresa e o seu

número de registro no CRC, de que se enquadra como microempresa ou empresa

de pequeno porte ou cooperativa e não está incluída nas vedações constantes no

parágrafo 4º do artigo 3º do referido diploma legal, ou;

c1) Certidão  simplificada  do  seu  enquadramento  como  Microempresa  ou

Empresa de Pequeno Porte junto a Junta Comercial do Estado onde se localiza a

empresa licitante,  (conforme Instrução Normativa  nº  103,  de 30 de abril  de

2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC), ou em outro

órgão público competente para registros públicos. A referida certidão deverá ter
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sido expedida em no máximo 03 (três) meses anteriores a data determinada

para a entrega dos envelopes.

8.3  Os licitantes que não apresentarem qualquer um dos documentos exigidos

para habilitação ou os apresentarem em desconformidade com as propostas e/ou

com  as  exigências  da  legislação  vigente  estarão  sujeitos  às  sanções

administrativas previstas no item 17 deste edital.

8.4 Os documentos exigidos  para habilitação, bem como a proposta vencedora

ajustada ao lance  na forma prevista  no item 8.5,  serão encaminhados ao

Pregoeiro, ao final da Sessão Pública, no prazo de até 03 (três) dias via

correio.

8.4.1 A critério do pregoeiro, esse prazo poderá ser prorrogado.

8.5  O  Detalhamento  da  Proposta  de  Preços  deverá  ser  apresentado

datilografado ou digitado, contendo a razão ou denominação social, o número do

CNPJ, o endereço com CEP e os números de veículos de comunicação à distância

(telefone, fax, e-mail) da empresa, redigida com clareza, sem emendas, rasuras,

borrões  não  ressalvados,  acréscimos  ou  entrelinhas,  devidamente  datada  e

assinada pelo representante legal da empresa (se Procurador acompanhado da

respectiva  Procuração),  e  conter  expressamente  as  informações  exigidas  no

respectivo anexo.

9 - IMPUGNAÇÕES AO ATO CONVOCATÓRIO 

9.1 As impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas até 2 (dois)

dias  úteis  antes  da  data  fixada  para  o  recebimento  das  propostas,

exclusivamente  por  meio  de  formulário  eletrônico,  no  site

http://www.bllcompras.org.br/ 

9.1.1 Recebida  a  impugnação,  o  pregoeiro  irá  encaminhá-la  à  autoridade

competente, que decidirá no prazo de vinte e quatro horas. 

9.1.2. Deferida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova

data para realização do certame. 
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10 - RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

10.1  Caberá  recurso  nos  casos  previstos  na  Lei  n.º  10.520/02,  devendo  o

licitante manifestar motivadamente sua intenção de interpor recurso, através de

formulário próprio do Sistema Eletrônico, explicitando sucintamente suas razões,

após o término da sessão de lances.

10.1.1 A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente,

os fatos e o direito que o licitante pretende que sejam revistos pelo pregoeiro. 

10.2 A licitante, que manifestar a intenção de recurso e o mesmo ter sido aceito

pelo pregoeiro, disporá do prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das

razões  do  recurso,  por  meio  de  formulário  específico  do  sistema,  que  será

disponibilizado a todos os participantes, ficando os demais desde logo intimados

para apresentar as contra-razões em igual número de dias.

10.3 A  falta  de  manifestação  imediata  e  motivada  do  licitante  importará  a

decadência  do  direito  de  recurso  e  adjudicação  do  objeto  pelo  Pregoeiro  ao

vencedor. 

10.4 O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 

10.5  O  acolhimento  do  recurso  importará  a  invalidação  apenas  dos  atos

insuscetíveis de aproveitamento. 

10.6 Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos

legais, bem como os encaminhados por fax, correios ou entregues pessoalmente.

10.7 Decairá do direito de impugnar perante a Administração, os termos desta

licitação,  aquele  que  os  aceitando  sem  objeção,  venha  apontar,  depois  do

julgamento,  falhas  ou  irregularidades  que  a  viciariam,  hipótese  em  que  tal

comunicação não terá efeito de recurso. 

11 - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

11.1  A  adjudicação  do  objeto  do  presente  certame  será  viabilizada  pelo

pregoeiro sempre que não houver recurso. 

11.2  A  homologação  da  licitação  é  de  responsabilidade  da  autoridade

Competente  e  só  poderá  ser  realizada  depois  da  adjudicação  do  objeto  ao
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proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria

autoridade Competente. 

12 - RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO 

12.1 Entregar o objeto licitado conforme especificações deste edital, anexo I e

em consonância com a proposta de preços; 

12.2 Manter, durante toda a execução do contrato, em Compatibilidade com as

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas

na licitação; 

12.3 Providenciar  a  imediata  correção  das  deficiências  e/ou  irregularidades

apontadas pelo CONTRATANTE; 

12.4 Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros,

provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato; 

12.5 Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 

25% do valor inicial atualizado do contrato ou da nota de empenho; 

12.6 Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer

outros acréscimos legais, que correrão por conta exclusiva do Contratado; 

13 – DA ENTREGA E DOS PRAZOS 

13.1 O prazo de fornecimento dos materiais será de 12 (doze) meses, contados

a partir da data da assinatura da Ata de Registro de Preços; 

13.2 O prazo de entrega dos materiais será de até 5 (cinco) dias úteis após a

solicitação da Secretaria de Saúde; 

13.3  O(s)  produto(s)  deverá(ão)  ser  entregue(s)  livre(s)  de  despesas

pertinentes  a  frete,  carga,  descarga,  cabendo a  licitante  arcar  com todos  os

custos inerentes aos mesmos; 

13.4  Caso  seja  verificada  a  não conformidade  de  algum produto,  o  licitante

deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 3 (três) dias

úteis;

13.5 Os produtos deverão ter 90% da validade a partir da data de entrega. 
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13.6  Os materiais devem ser entregues na Secretaria de Saúde do Município,

Rua Moisés Cantarelli, nº 386, acesso pela Rua Nossa Senhora do Calvário.

14 - DAS OBRIGAÇÕES 

14.1 Do Município: 

14.1.1 Atestar nas notas fiscais e/ou faturas a efetiva entrega do objeto desta

Ata, conforme ajuste representado pela nota de empenho; 

14.1.2 Aplicar à detentora da Ata penalidades, quando for o caso; 

14.1.3  Prestar  à  detentora  da  Ata  toda  e  qualquer  informação,  por  estas

solicitadas, necessárias à perfeita execução da nota de empenho; 

14.1.4  Efetuar  o pagamento  à  detentora da Ata  no prazo avençado, após a

entrega da nota fiscal, devidamente atestada, no setor competente; 

14.1.5 Notificar, por escrito, à detentora da Ata da aplicação de qualquer sanção.

14.2 - Da Detentora da Ata: 

14.2.1 Fornecer o objeto nas especificações e com a qualidade exigida; 

14.2.2  Pagar todos os tributos, despesas e custos que incidam ou venham a

incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos fornecidos; 

14.2.3 Manter, durante a validade da Ata, as mesmas condições de habilitação; 

14.2.4 Fornecer  o  objeto,  no  preço,  descrição,  prazo  e  forma estipulada  na

proposta. 

15 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

15.1  A empresa vencedora será convocada para assinar a Ata de Registro de

Preços, depois de decididos os recursos, no prazo de até 03 (três) dias úteis,

após a homologação do Pregão Eletrônico 032/2017.  

15.2  Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua

proposta, não celebrar o contrato, aplicar-se-á o disposto no item 18.1.2

15.3 A Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses a partir da

sua assinatura; 
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15.4 É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, § 4º,

da  Lei  nº  8.666  de  1993,  quando  a  proposta  continuar  se  mostrando  mais

vantajosa, satisfeitos os demais requisitos desta norma. 

15.5  Em  cada  aquisição  decorrente  da  Ata  de  Registro  de  Preços,  serão

observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do edital do

Pregão  Eletrônico  032/2017,  que  a  precedeu  e  integrará  a  referida  Ata,

independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes. 

16 - DO PAGAMENTO E REVISÃO

16.1 O pagamento será efetuado 15 (quinze) úteis dias após o recebimento da 

mercadoria. 

16.2 Nenhum  pagamento  será  efetuado  enquanto  pendente  de  liquidação

qualquer  obrigação  financeira  que  for  imposta  ao  fornecedor  em virtude  de

penalidade ou inadimplência contratual. 

16.3 Nas hipóteses previstas no Art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei 8.666/93, a

Contratante  poderá  promover  o  equilíbrio  econômico-financeiro  do  contrato,

mediante solicitação fundamentada e aceita pela Contratante. 

17 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1 Pelo  inadimplemento  das  obrigações,  na  condição  de  participante  do

pregão,  as  licitantes  conforme  a  infração,  estarão  sujeitas  às  seguintes

penalidades: 

17.1.2 deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do

direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos e

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos mercadorias que foi vencedor no

certame; 

17.1.3 Deixar  de  manter  a  proposta  (recusa  injustificada  para  entrega  dos

mercadorias, produtos diversos e equipamentos): suspensão do direito de licitar

e contratar com a Administração pelo prazo de 5 (cinco) anos e multa de 10%

(dez por cento) sobre o valor dos mercadorias que foi vencedor no certame; 

Rua Moisés Cantarelli, n° 368, Centro               Restinga Sêca, terra de Iberê Camargo. 14
Restinga Sêca (RS), CEP 97200-000
Telefone: (55) 3261-3200

14



PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA
Secretaria do Planejamento

Departamento de Compras e Licitações

17.1.4 Proceder à entrega do objeto de forma irregular, passível de correção e

sem prejuízo ao resultado: advertência; 

17.1.5 Proceder à entrega do objeto com atraso injustificado, até o limite de 10

(dez)  dias:  multa  diária  de  0,33%  sobre  o  valor  dos  mercadorias  que  foi

vencedor no certame; 

17.1.6 Proceder  à  entrega  parcial  dos  mercadorias,  produtos  diversos  e

equipamentos: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração

pelo prazo de 3 (três) anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao

montante não entregue; 

17.1.7 Não  proceder  à  entrega  das  mercadorias,  produtos  diversos  e

equipamentos: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração

pelo prazo de 5 (cinco) anos e multa de 10% sobre o valor dos mercadorias que

foi vencedor no certame; 

17.1.8 Causar  prejuízo  material  resultante  diretamente  do  fornecimento  dos

mercadorias,  produtos  diversos  e  equipamentos:  declaração  de  inidoneidade

cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração

Pública  pelo  prazo  de  5  (cinco)  anos  e  multa  de  10  %  sobre  o  valor  dos

mercadorias que foi vencedor no certame. 

17.2 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o

caso. 

18 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1 Os prazos mencionados neste edital, bem como nas respectivas propostas,

somente terão início e término em dia de expediente na Prefeitura Municipal de

Restinga Sêca, e serão sempre considerados em dias corridos, salvo se outra

forma for prevista. 

18.2 Para efeito de aplicação do previsto neste subitem, os prazos indicados

para  quaisquer  atos  do  procedimento  licitatório,  inclusive  o  da  validade  das

propostas, serão considerados prorrogados para o primeiro dia útil subseqüente,
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se recaírem em data em que não haja expediente na Prefeitura Municipal  de

Restinga Sêca. 

18.3 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do

início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos,

exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 

18.4 Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua

proposta,  não  entregar  a  medicação  adjudicada,  o  pregoeiro  examinará  as

ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e

assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o

respectivo licitante declarado vencedor. 

18.5  A Administração  se  reserva o  direito  de  anular  ou  revogar, a  qualquer

tempo, a presente licitação, sem que disto decorra qualquer direito aos licitantes,

observado o disposto no parágrafo único do art. 59, da Lei n.º 8.666/93. 

18.6 A nulidade do processo licitatório induzirá à dos atos decorrentes. 

18.7  É facultado ao Pregoeiro oficial, auxiliado pela Equipe de Apoio, proceder

em  qualquer  fase  da  licitação,  diligências  destinadas  a  esclarecer  ou  a

Complementar  a  instrução  do  processo,  vedada  a  inclusão  posterior  de

documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta. 

18.8 Os  proponentes  intimados  para  prestar  quaisquer  esclarecimentos

adicionais  deverão fazê-lo no prazo determinado pelo pregoeiro, sob pena de

desclassificação/inabilitação.  O  pregoeiro  reserva-se  o  direito  de  solicitar  o

original de qualquer documento, sempre que julgar necessário. 

18.9 O pregoeiro poderá subsidiar-se em pareceres emitidos por técnicos ou

especialistas no assunto objeto desta licitação. 

18.10 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em

favor  da  Ampliação  da  disputa  entre  os  proponentes,  desde  que  não

Comprometam o  interesse  da  Administração,  a  finalidade  e  a  segurança  da

contratação. 

18.11  O  resultado  da  licitação  será  divulgado  no  endereço  eletrônico

http://www.bllcomprasorg.br/ e www.restingaseca.rs.gov.br
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18.12 O  Município  não  aceitará,  sob  nenhum  pretexto,  a  transferência  de

responsabilidade do licitante vencedor para terceiros. 

18.13 Respeitados os prazos legais e os direitos dos licitantes, o pregoeiro, a

qualquer  tempo,  antes  da  abertura  das  propostas,  poderá,  motivadamente,

proceder  alterações  concernentes  à  licitação  ora  regulada,  por  sua  iniciativa,

disponibilizando no sistema as informações necessárias e determinando, ainda,

quando necessário, o adiamento do recebimento e/ou da abertura das propostas.

18.14 Os casos omissos serão resolvidos pelo pregoeiro, que decidirá com base

na legislação em vigor. 

18.15  Este  edital  encontra-se  à  disposição  dos  interessados  nos  sites

http://www.bll.org.br/ e www.restingaseca.rs.gov.br, e por solicitação no e-mail:

planejamento@restingaseca.rs.gov.br na Prefeitura Municipal de Restinga Sêca,

na Rua Moisés Cantarelli,  368 CEP: 97200-000,  de segunda a sexta-feira no

horário das 8:00 às 12:00 horas e/ou 13:00 às 17:00 horas, onde poderá ser

retirado gratuitamente em meio eletrônico ou mediante cópia em disquete/CD do

interessado. Neste último caso o licitante deverá portar disquete/CD próprio. 

18.16 O  pregoeiro  e  sua  equipe  de  apoio  encontram-se  à  disposição  para

esclarecimento de dúvidas ou informações Complementares no endereço citado

no subitem anterior ou pelo telefone/fax (0xx55) 3261-4123, e ainda pelo e-mail

planejamento@restingaseca.rs.gov.br. O  pregoeiro  e  equipe  de  apoio  não  se

responsabilizarão por e-mails que, por qualquer motivo, não forem recebidos por

eles  em virtude de  problemas no servidor  ou  navegador, tanto  da Prefeitura

Municipal de Restinga Sêca quanto do emissor. 

18.17 São anexos deste Edital: 

ANEXO I - Termo de referência 

ANEXO II – Modelo Declaração de Idoneidade e de Cumprimento ao disposto no 

inciso XXXIII do art. 7º da constituição federal.
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19- DO FORO 

19.1  Fica  eleito,  de  comum acordo  entre  as  partes,  o  Foro  da  Comarca  de

Restinga Sêca, para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato

decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que

seja. 

Restinga Sêca, 21 de junho de 2017.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2017

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

Ite
m Descrição Unidade Quantidade

Orçamento

1 Adaptador de irrigação para frasco de soro unidade 100 1,92
2 Água bidestilada (p/ autoclave) - galão c/ 5.000 ml galão 300 15,69
3 Água oxigenada 10 vol. - frasco c/ 1.000 ml frasco 200 7,97
4 Álcool 70% - frasco c/ 1.000 ml frasco 300 6,69
5 Álcool gel 70%- frasco c/ 1.000ml frasco 100 10,10

6

Agulha hipodérmica descartável com trava de 
segurança 13x4,5, embalada individualmente e 
reembalada em embalagem com 100 unidades pacote 200 0,60

7

Agulha hipodérmica descartável com trava de 
segurança 25x07 embalada individualmente e 
reembalada em pacote com 100 unidades pacote 200 0,70

8

Agulha hipodérmica descartável com trava de 
segurança 25x08 embalada individualmente e 
reembalada em pacote com 100 unidades pacote 200 0,60

9

Agulha hipodérmica descartável com trava de 
segurança 30x10 embalada individualmente e 
reembalada em pacote com 100 unidades pacote 50 0,60

10

Agulha hipodérmica descartável com trava de 
segurança 40x12 embalada individualmente e 
reembalada em pacote com 100 unidades pacote 150 0,60

11
Atadura de crepom, 13 fios, 100 % algodão, 06 cm
- pacotes c/ 12 unidades pacote 1500 11,88

12
Atadura de crepom, 13 fios, 100 % algodão, 12 cm
- pacotes c/ 12 unidades pacote 1500 11,88

13
Atadura de crepom, 13 fios, 100 % algodão, 20 cm
- pacotes c/ 12 unidades pacote 1500 19,80

14 Almotolia plástica escura 125ml unidade 100 3,00

15
Campo operatório, 13 fios de algodão 45X50 cm - 
pacote c/ 50 unidades pacote 20 51,00

16
Cateter intravenoso n° 18, embalagem grau 
cirúrgico unidade 2000 1,15

17
Cateter intravenoso n° 20, embalagem grau 
cirúrgico unidade 2000 1,20

18
Cateter intravenoso n° 22, embalagem grau 
cirúrgico unidade 4000 1,25

19
Cateter intravenoso n° 24, embalagem grau 
cirúrgico unidade 3000 1,15

20 Cateter nasal n° 06 unidade 1000 0,98
21 Cateter nasal n° 08 unidade 1000 1,00
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22 Cateter nasal n° 10 unidade 1000 1,03
23 Cateter nasal tipo óculos, de silicone, descartável unidade 500 1,90
24 Coletor de material perfurocortantes cap. 13 litros unidade 100 5,13

25
Compressa cirúrgica, 8 camadas, 5 dobras, 13 
fios, 7,5 X 7,5 cm - pacote c/ 500 unidades Pacote 3000 17,69

26
Compressa p/ curativos cirúrgicos 10 cm X 15 cm 
estéril – (chumaço) unidade 10000 3,97

27
Escova ginecológica, estéril, descartável - pacote 
c/ 100 unidades pacote 20 38,50

28 Equipo macro gotas com injetor unidade 5000 2,08
29 Equipo macro gotas sem injetor unidade 5000 1,90
30 Especulo vaginal, descartável, tamanho Grande unidade 1000 1,40

31

Especulo vaginal, descartável, tamanho Médio 
(largura distal da valva 28 mm, largura proximal 
da valva 25 mm) unidade 2500 1,35

32

Especulo vaginal, descartável, tamanho Pequeno 
(largura distal da valva 22 mm, largura proximal 
da valva 22 mm) unidade 2500 1,30

33
Fio de sutura mononylon 2-0, agulhado - caixa c/ 
24 unidades caixa 50 38,00

34
Fio de sutura mononylon 3-0, agulhado - caixa c/ 
24 unidades caixa 50 38,00

35
Fio de sutura mononylon 4-0, agulhado - caixa c/ 
24 unidades caixa 50 38,00

36
Fio de sutura mononylon 5-0, agulhado - caixa c/ 
24 unidades caixa 50 38,00

37
Fio de sutura mononylon 6-0, agulhado - caixa c/ 
24 unidades caixa 50 38,00

38

Fita adesiva cirúrgica 
hipoalergenicamicroporosa25mmX10m, c/ capa – 
unidades unidade 2000 3,69

39 Fita adesiva hospitalar - 16mm x 50m unidade 50 4,08

40
Fita de autoclave - para identificação de pacotes 
esterilizados à vapor, 19mm x 30m - unidade        unidade 200 5,18

41 Fixador para citopatológico100ml spray unidade 300 9,98
42 Hipoclorito de sódio a 1%, galão com 5 litros galão 200 12,50

43

Lâmina de vidro lisa com borda fosca para 
microscopia 
larguraxcomprimentoxespessura26mmX76mmX1,0
a 1,2mm, separadas com papel tipo manteiga, 
caixa com 50 unidades caixa 50 6,50

44 Lâmina p/ bisturi, nº 11 - cx c/ 100 unidades caixa 50 37,50
45 Lâmina p/ bisturi, nº 21 - cx c/ 100 unidades caixa 50 37,50
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46
Luva de procedimentos, látex, não estéril, 
ambidestra, tamanho G - caixa c/ 100 unidades caixa 100 22,50

47
Luva de procedimentos, látex, não estéril, 
ambidestra, tamanho M - caixa c/ 100 unidades caixa 1000 22,50

48
Luva de procedimentos, látex, não estéril, 
ambidestra, tamanho P - caixa c/ 100 unidades caixa 1000 22,50

49 Luva látex natural, cirúrgica, estéril, nº 6,5 - par par 500 1,34
50 Luva látex natural, cirúrgica, estéril, nº 7,5 - par par 500 1,34
51 Luva látex natural, cirúrgica, estéril, nº 8,0 - par par 500 1,34
52 Papel crepado verde, 40X40 cm - caixa c/ 500 fls. caixa 100 156,80
53 Papel ECG 80mmX30m rolo 50 10,50

54
Papel ECG para eletro GE MACI/MAC400/MAC600 
(bloco em z) bloco 100 33,50

55 PVPI, uso tópico – frasco c/ 1000ml frasco 300 27,50

56
Clorexidina 0,5% solução alcoólica – frasco c/ 
1000ml frasco 100 16,95

57

Saco para acondicionamento de resíduos 
infectantes da área da saúde, polietileno de alta 
densidade (PEAD) virgem, branco leitoso, em 
conformidade c/ norma ABNT NBR 9191, 
capacidade 100 litros - pacote c/ 100 unidades pacote 50 69,00

58
Scalp intravenoso, estéril, embalagem grau 
cirúrgico, nº 21 unidade 2000 0,31

59
Scalp intravenoso, estéril, embalagem grau 
cirúrgico, nº 23 unidade 2000 0,31

60
Scalp intravenoso, estéril, embalagem grau 
cirúrgico, nº 25 unidade 2000 0,31

61
Seringa descartável 1 ml c/ agulha 8,0X0,3mm, 
para insulina unidade 10000 0,69

62
Seringa descartável s/ agulha 3 ml com dispositivo
de segurança unidade 10000 1,38

63
Seringa descartável s/ agulha 5 ml com dispositivo
de segurança unidade 10000 1,50

64
Seringa descartável s/ agulha 10 ml com 
dispositivo de segurança unidade 10000 1,69

65
Seringa descartável s/agulha 20ml com dispositivo
de segurança unidade 5000 2,69

66
Sonda Foley, siliconizada, estéril, embalada em 
papel grau cirúrgico, nº 14 unidade 300 5,00

67
Sonda Foley, siliconizada, estéril, embalada em 
papel grau cirúrgico, nº 16 unidade 300 5,00

68
Sonda Foley, siliconizada, estéril, embalada em 
papel grau cirúrgico, nº 18 unidade 150 5,00
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69
Sonda Foley, siliconizada, estéril, embalada em 
papel grau cirúrgico, nº 20 unidade 200 5,00

70 Sonda nasogástrica longa nº 12 unidade 200 1,35
71 Sonda nasogástrica longa nº 14 unidade 100 1,30
72 Sonda nasogástrica longa nº 16 unidade 100 1,30
73 Sonda Uretral siliconizada estéril, nº 06 unidade 3000 0,95
74 Sonda Uretral siliconizada estéril, nº 08 unidade 5000 1,00
75 Sonda Uretral siliconizada estéril, nº 12 unidade 500 1,08
76 Sonda Uretral siliconizada estéril, nº 14 unidade 500 1,15
77 76Sonda Uretral siliconizada estéril, nº 16 unidade 500 1,15
78 Termômetro clínico coluna de mercúrio unidade 100 11,00
79 Termômetro clínico digital axilar unidade 100 19,50
80 Vaselina líquida, frasco c/ 1.000 ml frasco 70 29,00

MATERIAL FARMACOLÓGICO

81
Solução de Cloreto de Sódio 0,9%, estéril, 
apirogênica, sistema fechado - frascos c/ 125 ml frasco 5000 3,90

82
Solução de Cloreto de Sódio 0,9%, estéril, 
apirogênica, sistema fechado - frascos c/ 250 ml frasco 5000 4,00

83
Solução de Cloreto de Sódio 0,9%, estéril, 
apirogênica, sistema fechado - frascos c/ 500 ml frasco 5000 5,25

84
Solução de Cloreto de Sódio 0,9%, estéril, 
apirogênica, sistema fechado - frascos c/ 1.000 ml frasco 5000 7,69

85
Solução Ringer c/ lactato sódico, sistema fechado -
frascos c/ 500 ml frasco 200 5,13

86
Solução Ringer c/ lactato sódico, sistema fechado -
frascos c/ 1.000 ml frasco 200 7,39

87
Solução glicocloretada, sistema fechado - frascos 
c/ 500 ml frasco 500 5,69

88
Solução glicocloretada, sistema fechado - frascos 
c/ 1.000 ml frasco 500 7,18

89
Solução glicosada 5%, sistema fechado - frascos 
c/ 500 ml frasco 2000 5,69

90
Solução glicosada 5%, sistema fechado - frascos 
c/ 1.000 ml frasco 2000 7,93
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EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2017

ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE
CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Pregão n.º 032/2017:

___________________________________,  inscrito  no  CNPJ  sob  nº

_____________________,  por  intermédio  de  seu  representante  legal,  o(a)

Sr(a). __________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº

________________________  e  do  CPF  nº_________________________,

DECLARA:

a) que a empresa não foi considerada inidônea para licitar ou contratar com a

Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei n. 8.666/93 e

alterações posteriores, bem como em cumprimento ao que dispõe o parágrafo 2º

do  artigo  32  dareferida  lei.  Declaro  também,  que  comunicarei  qualquer  fato

superveniente  à  entrega  dosdocumentos  de  habilitação,  de  acordo  com  as

exigências do procedimento licitatório emepígrafe;

b) o  cumprimento  ao  disposto  no inciso  XXXIII  do  artigo 7º  da Constituição

Federal (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18

anos  e  de  qualquertrabalho  a  menores  de  16  anos,  salvo  na  condição  de

aprendiz, a partir de 14 anos).

Local e data.

__________________________________________

Nome:

Assinatura do Representante legal:
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