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EDITAL
PREGAO PRESENCIAL N9 PP-0122042021 — CPSMR

UNIDADES ADMINISTRATIVAS REQUISITANTES: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLGGICAS — CEO,
DR. RAIMUNDO XAVIER DE ARAUIO E POLlCLlNICA DR. IOSE MARTINS DE SANTIAGO.
OBIETO: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLDGICOS, OUTROS
MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS — CEO, DR. RAIMUNDO XAVIER DE ARAI]]0 E DA
POLICLINICA DR. JOSE MARTINS DE SANTIAGO, DE RESPONSABILIDADEDO D0 CONSORCIO PUBLICO DE
SAUDE DA MICRORREGIAO DE RUSSAS — CPSMR, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES CONSTANTES DO
ANEXO I (TERMO DE REFERENCIA], DO EDITAL.
TIPO DE LICITACAO: MENOR PRECO POR LOTE.
FORNECIMENTO: por demanda.
LOCAL D0 PREGAO: na Sede funcional da Policlinica, junto ao Consocio Pfiblico de Safide da Microrregiéo
de RUSSAS - CPSMR, situada a Rua Felipe Santiago, 191, Cidade Universitéiria, Russas, Ceara, CEP: 62.900-
000, maiores informagoes [FONE) 088 34-11-0797, (e-mail) licitacao@cpsmrussas.com.br.
DATA E HORA PARA RECEBER, ABRIR E EXAMINAR PROPOSTAS E DOCUMENTACAO DE EMPRESAS
QUE PRETENDAM PARTICIPAR D0 PREGAO PRESENCIAL N9 PP-012204-2021 - CPSMR, em 05 de Maio
de 2020.515 09:00 horas (horério local]

PREAMBULO
Este procedimento licitatorio reger-se-éi pelas disposigoes da Lei Federal n9 10.520, de 17/07/2002 - Lei
que Regulamenta 0 Pregao e tem como subsidiaria a Lei n9 8.666, de 21/06/1993 e alteraqoes posteriores -
Lei de Licitagoes, da Lei n9 8.078, de 11/09/1990 — Codigo de Defesa do Consumidor, Decreto n9 6.204/07,
Lei Complementar n9 123 de 14 de dezembro de 2006,147 de 07 de Agosto de 2014- e n9 155/2016, de 27
de outu bro de 2016, Lei Federal 12.440 de 07 de julho de 2011 que altera 0 titulo Vll-A da Consolidagao das
Leis do Trabalho e demais normas pertinentes e, ainda, pelas disposigoes estabelecidas no presente edital e
seus anexos.

0 CONSORCIO PUBLICO on SAUDE MICRORREGIAO DE RUSSAS torna piiblico, para conhecimento dos
interessados, que 0 Pregoeiro, Sr. Marcos Rogério Saraiva Chagas, nomeado pela Portaria n‘!
08012021/001, de 08 de laneiro de 2021, e assessorado pelos servidores: Paulo Valente Maia [Equipe de
Apoio) e ldelmara Medeiros Girfio (Equipe de Apoio), nomeada através desta mesma Portaria, juntada ao
processo administrativo de que trata esta licitagao, receberé e abriré no horério, data e local acima indicados,
as PROPOSTAS DE PRECOS e 0s DOCUMENTOS DE HABILITAQAO, referentes a licitaefio objeto deste
instrumento, para a escolha da proposta mais vantajosa, observadas as normas e condigoes do presente
Edital.

As propostas deverao obedecer as especificagoes estabelecidas por este instrumento convocatorio
e seus anexos, que dele fazem parte integrante.

Os envelopes contendo a propostae os documentos de habilitagéo seréo recebidos no enderego
acimamencionaddna sessao piiblica de processamento do Pregéo, apéso credenciamento
dos interessados que se apresentarem para participar do certame.

Os envelopes contendo a propostae os documentos de habilitagéo seréo recebidos no endereeo
acimamencionadona sessao pfiblica de processamento do Pregéo, apés o credenciamento
dos interessados que se apresentarem para participar do certame.
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1. DO OBIETO

1.1. AQuisi¢A0 DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS, OUTROS
MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - cso, DR. RAIMUNDO XAVIER DE ARAUIO E DA
POLiCLlNlCA DR. JOSE MARTINS DE SANTIAGO, DE RESPONSABILIDADEDO Do CONSORCIO PUBLICO DE
SAUDE DA MICRORREGIAO DE RUSSAS - CPSMR, DE ACORDO com AS QUANTIDADES CONSTANTES Do
ANEXO l [TERMO DE REFERENCIA), Do EDITAL.
1.2 CONSTITUEM ANEXOS DO EDITAL E DELE FAZEM PARTE INTEGRANTE

AN EXO 1 — Termo de Referéncia
ANEXO ll — Minuta do Contrato
ANEXO Ill — Ficha de Credenciamento
AN EXO IV — Declaragéo de Habilitagéo
AN EXO V — Declaragéio de Fatos Supervenientes
AN EXO VI - Declaragao que nao emprega menor de 18 anos
ANEXO VII - Modelo de declaraqao de enquadramento em regime de tributagao
ANEXO Vlll — Modelo de Proposta
ANEXO IX - Declaragao de lnexisténcia de Vinculo empregaticio com CPSMR

1.3. DAS FASES DO PROCESSO LICITATDRIO

1.3.1.0 presente procedimento de licitagao seguira 0 seguinte trémite em fases distintas:
1.3.2. Credenciamento dos licitantes, conforme subitem deste edital;
1.3.3. Recebimento de envelopes contendo as “Propostas de Pre<;os" e os "Documentos de Habilitaqéo”;
1.3.4. Abertura das Propostas de Pregos apresentadas, verificagao e classificagao inicial;
1.3.5. Lances Verbais entre os classificados;
1.3.6. Habilitagao do licitante melhor classificado;
1.3.7. Recursos;
1.3.8. Adjudicagéio;
1.3.9. Homologagao;
1.3.10. Contratagéo.

2. DAs coNDI(;o|zs E RESTRICDES DE PARTIc|PAcAo

2.1 - DAs coND|(;o1~:s DE PARTICIPACAO
2.1.1 - Poderao participar do presente Pregao, toda e qualquer firma individual ou sociedade regularmente
estabelecida no Pais, que seja especializada e credenciada nos referidos servigos objeto deste certame e que
satisfaga a todas as exigéncias do presente Edital, especificagoes e normas, de acordo com os anexos
relacionados.
2.1.2-Nao poderao se beneficiar do tratamento juridico diferenciado, as microempresas ou empresas de
pequeno porte, que se encontrem nas condigoes previstas no § 49 do artigo 3°, da Lei Complementar n°
123/2006.
2.1.3- Sera garantido aos licitantes enquadrados como microempresas e empresas de pequeno porte, como
critério de desempate, preferéncia de contratagao, o previsto na Lei Complementar n° 123/2006. em seu
Capitulo V — DO ACESSO AOS MERCADOS/DAS AQUISICCES PUBLICAS.
2.1.4 -As empresas enquadradas no regime diferenciado e favorecido das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte que nao apresentarem a declaragao constante do Anexo VI, poderao participar, normalmente,
do certame, porém em igualdade de condigoes com as empresas nao enquadradas neste regime.
2.1.5- A participagéo implica a aceitagao integral dos termos deste edital.
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2.2. DAS RESTRICDES DE PARTICIPACAO
2.2.1-Sob a forma de consorcio, qualquer que seja sua constituicao.
2.2.2-Que tenham em comum um ou mais socios cotistas e/ou prepostos com procuracao.
2.2.3-Que estejam sob processo de faléncia, recuperagao judicial ou extrajudicial, dissolugao, fusao, cisfio,
incorporagao e liquidacao.
2.2.4-impedidas de licitar e contratar com a Administragao.
2.2.5-Suspensas temporariamente de participar de licitagao e impedidas de contratar com a Administracao.
2.2.6-Declaradas inidoneas pela Administragao Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes
desta condicao.
2.2.7-Empresas cujos dirigentes, gerentes, socios ou componentes de seu quadro técnico sejam funcionarios
ou empregados publicos da Administragao Publica Estadual Direta ou lndireta.
2.2.8-Estrangeiras nao autorizadas a comercializar no pais.
2.2.9-Cujo estatuto ou contrato social, nao inclua no objetivo social da empresa, atividade compativel com o
ohjeto do certame.
2.2.10-Vedada, ainda, a participacao de cooperativas nos termos do art. 59, da Lei Federal n9 12.690, de 19
de julho de 2012, publicada no D.O.U de 20/07/2012.
2.2.11 - Nao podera participar empresas que estejam incluidas no Cadastro de lnadimpléncia da Fazenda
Puhlica Estadual — CADINE, nos termos do art. 3°, da Lei n° 12.411, de 02.01.95 e do seu Decreto
Regulamentador n° 23.661, de 20.04.95;
2.2.12- Nao podera participar do certame pessoa juridica que estiver sofrendo penalidades impostas por
qualquer orgao/entidade da Administragao Publica Municipal motivadas pelas hipoteses previstas no art. 88
(la Lei n° 8.666/93 e suas alteracoes posteriores.

3. DO CREDENCIAMENTO
3.1. Para o CREDENCIAMENTO, deverao ser apresentados os seguintes documentos:
3.1.1. Ficha de Credenciamento, devidamente preenchida conforme modelo do anexo Ill deste edital,
condicionando toda e qualquer comunicagao entre o Pregoeiro e licitantes através do endereco eletronico
informado no respectivo anexo, onde devera ser indicado, expressamente, 0 nome da pessoa credenciada,
com os respectivos RG e CPF;
3.1.2. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar a Ficha de
C redenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma invalida 0 documento para os fins
deste procedimento licitatorio.
3.1.3. T1‘8[8I1(l()-S8 de representante legal, 0 estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro
comercial, registrado na junta Comercial ou, tratando-se de sociedades civis, o ato constitutivo registrado no
Cartorio de Registro Civil de Pessoas Iuridicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos
e assumir obrigagoes em decorréncia de tal investidura;
3.1.3.1. Documento de eleicao de seus administradores, em se tratando de sociedade comercial ou de
sociedade por acoes;
3.1.3.2. lnscrigao de ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercicio, no caso de sociedade
civil;
3.1.3.3. Decreto de autorizacao, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
ohrigacoes em decorréncia de tal investidura e para pratica de todos os demais atos inerentes ao certame,
em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais;
3.2. Tratando-se de pessoa fisica, cédula de identidade ou outro documento equivalente, com fotografia.
3.2.1. Tratando-se de procurador, 0 instrumento de procuraciio especifica publica ou particular, esta
iiltima com firma reconhecida do qual constem poderes especificos para formular lances, negociar prego,
interpor recursos e desistir de sua interposicao e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame,
acompanhado do correspondente documento que comprove os poderes do mandante para a outorga
(contrato social ou documento equivalente);
3.2.2. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intengao de recorrer, é obrigatorio a licitante
iazer-se representar pelo credenciado em todas as sessoes publicas referentes a licitagao.
3.2.3. Cada licitante somente podera credenciar 01 (um) representante legal na licitacao e.
consequentemente, cada credenciado representara somente 01 (um) licitante.
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3.2.4. No caso de substituicao do representante credenciado, a licitante deveré apresentar pe‘ o I --=
iiesse sentido, o qual, em sendo o caso, devera se fazer acompanhar dos documentos previstos nas clausulas
aciina.
3.2.5. Nao poderé um representante legal ou um procurador representar mais de uma empresa.
3.2.6. Apresentar Declaracao de Habilitagao, constante do Anexo IV do Edital.
3.2.7. Apresenta Declaracao de enquadramento em regime de tributacao, Anexo VII do Edital, se for o caso.

Paragrafo Primeiro: Estes documentos (originais ou copias) deverao ser entregues fora dos envelopes, para
que possam ser analisados no inicio dos trabalhos, antes da abertura dos envelopes "Propostas de Precos".
No caso de copias, deverao ser autenticadas por tabeliao, pelo Pregoeiro ou por servidor integrante da Equipe
de Apoio, a vista do original.

Paragrafo Segundo: Quem prestar declaracao falsa no documento de que trata os itens anteriores, sujeitar-
se-a as penalidades previstas na legislacao.

3.3. DA PARTICIPACAO DAS MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
3.3.1. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte (ME ou EPP), nos termos da Lei
Complementar n9. 123, de 14/12/2006, Alterada pela Lei Complementar n9 147, de 07 de Agosto de 2014,
para que estas possam gozar dos beneficios previstos nas referidas Leis é necessario, a época do
credenciamento, manifestacao de cumprir plenamente os requisitos para classificacao como tal, nos termos
do Artigo 39 do referido diploma legal, por meio da Declaracao de Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte que deveré ser feita no proprio formulério de credenciamento conforme modelo disposto no ANEXO
Vll MODELO DE DECLARACAO - (ME ou EPP), nos termos da Lei Complementar n9. 123, de 14/12/2006,
alterada pela Lei Complementar n9 147, de 07 de agosto de 2014.
3.3.2. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte (ME ou EPP) que possua restrigao
fiscal, quanto aos documentos exigidos neste certame, devera apresentar a declaracao de que trata o item
supra, fazendo constar em tal documento também a declaracao de que consta a restricao fiscal e que se
compromete em sanar o vicio, conforme dispoe a Lei Complementar n9. 123 de 14/12/2006, alterada pela
Lei Complementar n9 147, de 07 de agosto de 2014.
3.3.3. A participacao de empresas classificadas como microempresa ou empresa de pequeno porte (ME ou
EPP), que tenham declarado possuir restricao fiscal conforme 0 item acima, somente sera permitido caso tais
empresas tenham manifestado, no ato de credenciamento, a condicao de enquadramento como ME ou EPP,
conforme dispoe o Item 3.3.1. deste capitulo.
3.3.4. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasiao da participacao na licitacao, deverao
apresentar toda a documentacao exigida para efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restricao:
3.3.5. Havendo alguma restrigéo na comprovacao da regularidade fiscal, sera assegurado as mesmas o prazo
de 05 (cinco] dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Pregoeiro, para a regularizacao da
documentacao, pagamento ou parcelamento do débito, e emissao de eventuais certidoes negativas ou
positivas, estas com efeito de negativa (art. 43, paragrafo primeiro da LC 147/14);
3.3.6. A nao regularizacao da documentacao, no prazo previsto no subitem supra, implicaré a decadéncia do
direito a contratagao, sem prejuizo das sancoes previstas no art. 81 da Lei n9 8.666, de 21/06/1993, sendo
llicultado o Pregoeiro convocar os Licitantes remanescentes, na ordem de classificacao, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitacao (art. 43, paragrafo segundo da LC 147/14);
3.3.7. As inicroempresas e Empresas de Pequeno Porte deverao apresentar o Pregoeiro antes de exercer o
direito de preferéncia previsto na Lei Complementar n9. 123 de 14/12/2006 os documentos:
I. Empresas OPTANTES pelo Sistema Simples de Tributacao, regido pela Lei Complementar n9. 123 de
14/ 12/2006:
a) comprovante de opcao pelo Sistema nacional obtido através do site da Secretaria da Receita Federal,
ljLMI‘t’CElI8.laZ€l1Cl€l.gOV.l)I‘/SlITlpl€SI16lCl0I’18l;
b) declaragao, firmada pelo representante legal da empresa, de nao haver nenhum dos impedimentos
previstos do § 4‘-’ do artigo 03 da Lei Complementar n‘1.123 de14/12/2006;

ll. Empresas NAO OPTANTES pelo Sistema Simples de Tributagfio, regido pela Lei Complementar n9.123 de
14/12/2006;
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a) Balanco Patrimonial e Demonstracao do Resultado do Exercicio - DRE comprovando ter receita bruta
dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e ll do Artigo 03 da Lei Complementar n9.123 de 14/12/2006;
b) Copia da Declaracao de Escrituracao Digital- SPED;
c) Comprovante de inscricao e situacao cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa juridica — CNP];
d) Copia do contrato Social e suas alteracoes;
e) Declaracao, firmada pelo representante legal da empresa de nao haver nenhum impedimento previstos
nos incisos do § 49 do Artigo 03 da Lei Complementar n9.123 de 14/12/2006;
3.4. Quem prestar declaracao falsa no documento de que trata os itens anteriores, sujeitar-se-é as
penalidades previstas na legislacao.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS E DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
4.1. A Proposta de Precos e a Documentacao de Habilitacao deverao ser apresentadas no local, dia e hora
ileterminados no edital, em envelopes separados, devidamente fechados e rubricados no fecho, assim
denominados:

a) Envelope n.‘-1 1: Proposta de Precos; e
b] Envelope n.‘1 2: Documentos de Habilitaqao.

4.2. Os envelopes deverao conter, em suas partes externas, os seguintes dizeres:

ENVELOPE 11.9 1 - PROPOSTA DE PRECOS
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE RussAs
PREGAO PRESENCIAL N.9 PP-0122042021-CPSMR
RAZAO SOCIAL Do PROPONENTE:
CNP] N9:

PREGAO PRESENCIAL N.9 PP-0122042021-CPSMR

Ei~ivEi.oT=la 11.9 2 - D0-CUMENTOS DE HABILITACAO
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE RUSSAS

RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE:
cup] N9:

4A Proposta de Precos devera ser apresentada em 01 (uma) via original, na lingua portuguesa, salvo
1| uanto as expressoes técnicas de uso corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras ou entrelinhas,
devidamente datada, assinada e rubricada todas as folhas pelo representante legal do licitante proponente,
contendo:
4.3.1. lndicagao do nome e numero do banco, agéncia e conta corrente para efeito de pagamento;
4.3.2. Precos unitario e total, expressos em algarismo e por extenso, conforme Termo de Referéncia,
MARCA DOS PRODUTOS, de forma clara e precisa, limitado rigorosamente ao objeto desta licitacao, sem
alternativas de precos ou qualquer outra condicao que induza o julgamento a ter mais de um resultado;
4.3.3. Em caso de divergéncia entre os precos unitario e total, sera considerado o primeiro e entre os
expressos em algarismo e por extenso, prevalecera 0 ultimo;
-1.3.4. Declaracao expressa de que nos precos contidos na proposta escrita e naqueles que, porventura,
vierem a ser ofertados por meio de lances verbais estao incluidos todos os custos e despesas, tais como:
iinpostos, taxas, fretes e outros.
4.4. Serao desclassificadas as propostas que:
a] contiver vicios ou ilegalidades;
l1] estiver em desacordo com qualquer das exigéncias do presente Edital;
cg) contiver oferta de vantagem nao prevista em Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo
perdido, ou apresentar preco ou vantagem baseada nas ofertas das demais licitantes;
d] apresentar proposta comercial com percentual de desconto de valor igual a zero;
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e) taxa de encargos sociais inverossimil;
F] apresentar precos manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que nao venham a ter
demostrada sua viabilidade, através de documentagao que comprove que os custos dos insumos sao
coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade sao compativeis com a execucao do
objeto do contrato;
4.5. As Iicitantes arcarao com todos os custos decorrentes da elaboracao e apresentaqao de suas propostas.
4.6.0 prazo de validade das propostas sera de no minimo 60 (sessenta) dias.
4.7. Apos apresentacao da proposta comercial nao cabera desisténcia, sob pena de aplicacao das punicoes
previstas na Clausula — "DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS".

5. D0 RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES
5.1. A reuniao para recebimento e abertura dos envelopes contendo as Propostas de Precos e Documentos
de Habilitacao, sera publica, dirigida pelo Pregoeiro e realizada na data, horario e local determinados neste
Edital.
5.2. Nos termos do item 2. deste Edital e com base no inciso IV do art. 11 do Decreto 3.555/2000, o
interessado, ou seu representante legal, devera comprovar possuir poderes para formulacao de ofertas e
lances verbais, hem como praticar todos os demais atos inerentes ao certame.
5.3. Declarada a abertura da sessao pelo Pregoeiro, nao mais serao admitidos novos proponentes, dando-se
inicio ao recebimento dos envelopes, juntamente com declaracao dos interessados ou de seus
representantes, dando ciéncia de que cumprem plenamente os requisitos de habilitagao, em conformidade
com o inciso VII, art. 4'1 da Lei n.9 10.520, de 17/07/2002.
5.4. Serao abertos os envelopes contendo as Propostas de Precos. cujos documentos serao lidos, conferidos
e rubricados pelo Pregoeiro e pelos participantes que o desejarem.

6. DOS PROCEDIMENTOS GERAIS DA SESSAO PUBLICA DO CERTAME
6.1 — O Pregao sera do tipo presencial, com a abertura da licitacao em sessao publica, dirigida por um
Pregoeiro, e realizar—se—a no endereco constante do Preambulo deste Edital, seguindo 0 tramite indicado
ahaixo e obedecendo a legislacao em vigor.
6.2 - CREDENCIAMENTO: Antes do inicio da sessao os representantes dos interessados em participar do
certame deverao se apresentar para credenciamento junto o Pregoeiro, identificar-se e comprovarem a
existéncia dos necessarios poderes para formulacao de propostas e para a pratica de todos os demais atos
inerentes ao certame, assinando entao lista de presenga.
6.3 - RECEBIMENTO DE ENVELOPES: A partir do horario estabelecido no preambulo deste Edital tera inicio
a sessao piiblica do Pregao Presencial, na presenca dos representantes dos Iicitantes devidamente
credenciados e demais pessoas que queiram assistir ao ato, onde o Pregoeiro recebera de cada licitante ou
seu representante, em envelopes distintos, devidamente lacrados e rubricados nos fechos, as propostas de
p recos e a documentacao exigida para a habilitagao dos Iicitantes, fazendo registrar o nome dos Iicitantes que
assim procederam.
6.3.1 — Depois de encerrado 0 recebimento dos envelopes, nenhum outro envelope ou documento sera aceito
pelo Pregoeiro.
6.3.2 — Apos a entrega dos envelopes nao cabera desisténcia por parte de qualquer licitante, salvo por motivo
jiisto decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
6.4 — ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO AS PROPOSTAS DE PRECOS: Abertos os envelopes
contendo a "Proposta de Precos" de todos os Iicitantes, o Pregoeiro ou membro da equipe de apoio fara a
verificacao da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no edital. A seguir, o Pregoeiro
informara aos participantes presentes quais Iicitantes apresentaram propostas de precos para o
I'oi-necimento do (s) objeto (s) da presente licitacao e os respectivos valores ofertados.
6.5 - CLASSIFICACAO INICIAL: O Pregoeiro fara a ordenacao das propostas de todos os Iicitantes, em ordem
decrescente de valor, classificando o licitante com proposta de menor preco e aqueles que tenham
apresentado propostas com precos sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) relativamente a de
menor, para que seus representantes participem dos lances verbais.
6.5.1 - Caso nao sejam verificadas no minimo 03 (trés) propostas de precos nas condicoes definidas no
subitem 6.5, o Pregoeiro classificara as melhores propostas, até 0 maximo de 03 (trés), para que seus
representantes participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os pre<;os oferecidas nas propostas
escritas iniciais.
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6.6 — LANCES VERBAIS: Em seguida, sera dado inicio a etapa de apresentacao de lances verbais, que deverao
ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e com precos decrescentes, obedecendo as seguintes
tlisposicoes:
6.6.1 - O Pregoeiro convidara individualmente os Iicitantes classificados, de forma sequencial, a apresentar
lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de MENOR PRECO POR LOTE e os demais, em ordem
decrescente de valor. No caso de empate de valor entre propostas sera realizado imediatamente sorteio
visando definir a ordem de lance entre os Iicitantes empatados.
6.6.2 - So serao aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao ultimo lance que tenha sido anteriormente
registrado.
6.6.3 — O Pregoeiro no inicio ou no decorrer da etapa de lances verbais tera a prerrogativa de:
a] Determinar um intervalo minimo entre os lances verbais a serem realizados;
l1) Determinar um periodo maximo de tempo para que cada licitante realize o lance verbal;
6.6.4 — Nao sera aceito o lance realizado em desacordo com as determinacoes emanadas do Pregoeiro na
tkirma da alinea "a" do sub item anterior.
6.6.5 - Preclui 0 direito de apresentar lance verbal, sendo considerado desistente o licitante que deixar de
apresentar lance no prazo determinado pelo Pregoeiro na forma da alinea "b" do sub item 6.6.3.
6.6.6 — A desisténcia em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicara exclusao do
licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais, ficando sua ultima proposta registrada para
efeito de classificacao ao final da etapa competitiva.
6.6.7 - Quando nao mais se realizarem lances verbais por qualquer dos Iicitantes sera declarada encerrada a
etapa competitiva e ordenadas as ofertas em ordem decrescente, exclusivamente pelo critério de menor
preco.
6.6.8 - O Pregoeiro podera negociar diretamente com o proponente para que seja obtida melhor oferta para
a Administragao nas situacoes em que nao se realizem lances verbais, ou realizando—se, depois de declarado
o encerramento da etapa competitiva se a oferta nao for aceitavel, ou se o licitante classificado for
considerado inabilitado, no exame de oferta subsequente.
6.6.9 — Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e inicialmente classificadas sem que se realizem
lances verbais, o desempate se fara por sorteio, em ato publico, na propria sessao do Pregao.
6.6.10 - Declarada encerrada a etapa competitiva, com ou sem lances verbais, e realizada a classificacao final
das propostas, o Pregoeiro examinara a aceitabilidade do primeiro classificado, especialmente quanto a
coni'oi'midade entre a proposta/oferta de menor prego e o valor estimado para a contratacao constante da
planilha anexa ao Termo de Referéncia, decidindo motivadamente a respeito.
6.6.11 — Tratando—se de preco inexequivel o Pregoeiro podera determinar ao licitante que comprove a
exequibilidade de sua proposta, em prazo a ser fixado, sob pena de desclassificacao.
6.6.12 — Ocorrendo a hipotese tratada no subitem anterior o Pregoeiro abrira o envelope de habilitagao do
licitante primeiro classificado "sob condicao", considerando o disposto neste subitem.
6.6.13 - Diante da hipotese tratada no subitem 6.6.11 0 Pregoeiro podera, também “sob condigao", negociar
diretamente com o classificado subsequente para que seja obtida melhor oferta que a sua proposta
anteriormente oferecida a fim de conseguir melhor proposta, caso nao comprovada a exequibilidade do
licitante anteriormente classificado.
6.6.14 - O lance verbal depois de proferido sera irretratavel, nao podendo haver desisténcia dos lances
ofertados, sujeitando—se o licitante desistente as penalidades constantes deste edital.
6.6.15 - Os Iicitantes que apresentarem precos excessivos ou manifestamente inexequiveis, serao
considerados desclassificados, nao se admitindo complementacao posterior.
6.6.16 — Considerar—se—ao precos manifestamente inexequiveis aqueles que forem simbolicos, irrisorios ou
de valor zero, incompativeis com os precos de mercado, acrescidos dos respectivos encargos.
6.6.17 — Nao serao adjudicadas propostas com pregos superiores aos valores estimados para a contratacao,
constantes da planilha anexa ao Termo de Referéncia.
6.6.17.1 — Serao considerados compativeis com os de mercado os pregos registrados que forem iguais ou
iiiferiores a média daqueles apurados pelo Setor de Compras do CPSMR, responsavel pela elaboracao e
emissao da referida Planilha, assim também, dirimidas as eventuais duvidas que possam surgir.
6.7 — HABILITACAO DO LICITANTE CLASSIFICADO: Existindo proposta classificada aceitavel, o Pregoeiro
anunciara a abertura do envelope referente aos "Documentos de Habilitacao" do(s) licitante(s) que
apresentou(aram) a(s) me|hor(es) proposta(s), para confirmacao das suas condicoes habilitatorias,
determinadas no item 7.
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6.7.1 - Os Iicitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Envelope N9. 02
(Documentos de Habilitacao), ou os apresentarem em desacordo com 0 estabelecido neste edital, ou com
irregularidades no seu conteudo e forma, serao considerados inabilitados, nao se admitindo complementacao
posterior.
6.7.2 - Constatado o atendimento das exigéncias fixadas no edital, o licitante seréi declarado vencedor, sendo-
Ihe adjudicado 0 objeto da licitacao, pelo Pregoeiro, caso nao haja intencao de interposicao de recurso por
q ualquer dos demais Iicitantes.
6.7.3 — Se o licitante desatender as exigéncias habilitatorias, o Pregoeiro examinara a oferta subsequente,
permitida negociacao - subitem 6.6.8 do edital, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a verificacao
da habilitacao do licitante, na ordem de classificacao, e assim sucessivamente, até a apuragao de uma
proposta que atenda integralmente ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele
adjudicado o objeto do certame.
6.7.4 - Quando todos os Iicitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Administracao podera fixar aos Iicitantes o prazo de 08 (oito] dias uteis para a apresentacao de nova
diiciiinentacao ou de nova proposta escoimadas das causas referidas neste artigo.
6.7.5 - O Pregoeiro teré a prerrogativa de decidir se o exame dos "documentos de habilita<;ao" se dara ao final
da etapa competitiva de cada item ou ao final do julgamento de todos os itens.
6.8 — RECURSOS: Somente no final da sessao, depois de declarado o(s) licitante(s) vencedor(es) do certame,
qualquer licitante podera manifestar, imediata e motivadamente, a intencao de interpor recurso, com
registro em ata da sintese das suas raz6es, facultando-lhe juntar memoriais no prazo de 03 (trés) dias
corridos, ficando os demais Iicitantes desde logo intimados para apresentar contra—raz6es em prazo
sucessivo também de 03 (trés) dias corridos (que comecara a correr do término do prazo da recorrente),
sendo—lhes assegurada vista imediata dos autos.
6.8.1 - O recurso sera dirigido a Secretaria Gestora, por intermédio do Pregoeiro, 0 qual podera reconsiderar
sua decisao no prazo de 05 (cinco] dias i1teis,ou, nesse mesmo prazo, fazé—lo subir, devidamente informado,
devendo, neste caso, a decisao ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco] dias uteis, contado do recebimento
do recurso pela Secretaria Gestora.
6.8.2 - Nao serao admitidos recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante nao
liabilitado legalmente ou nao identificado no processo para responder pelo Licitante.
6.8.3 - Nao sera concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatorios ou quando nao
jiistificada a intencao de interpor o recurso pelo Licitante.
6.8.4 - O recurso contra decisao do Pregoeiro tera efeito suspensivo, conforme disposto no § 29 do art. 109
da Lei N9. 8.666/93.
6.8.5 — A falta de manifestacao imediata e motivada do licitante em recorrer, ao final da sessao do Pregao,
importara a preclusao do direito de recurso e a adjudicacao do objeto da licitacao pelo Pregoeiro ao licitante
vencedor.
6.8.6 - A peticao podera ser feita na propria sessao e, se oral, sera reduzida a termo em ata, facultado o
Pregoeiro o exame dos fatos e julgamento imediato do recurso.
6.8.7 - O acolhimento de recurso importara a invalidacao apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.
6.8.8 - Decidido (s) o(s) recurso(s] e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Secretaria Gestora
homologara e procedera a adjudicacao da(s) proposta(s) vencedora(s), para determinar a contratacao;
6.8.9 — A intimagao dos atos decisorios da administracao — Pregoeira (o) ou Secretaria- em sede recursal sera
feita mediante publicacao do ato em diario oficial ou jornal de grande circulacao regional, conforme disposto
na Lei de Licitacoes.
6.8.10 - Os autos do processo administrativo permanecerao com vista franqueada aos interessados no
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE RUSSAS-CPSMR.
6.9 — ENCERRAMENTO DA SESSAO: Da sessao do Pregao sera lavrada ata circunstanciada, que mencionara
os Iicitantes credenciados, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificacao, a analise
da documentacao exigida para habilitacao e os recursos interpostos, devendo ser a mesma obrigatoriamente
assina(la, ao final, pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, e facultativamente, pelos Iicitantes ainda presentes
quando do encerramento dos trabalhos.
6.9.1 - Ao final da sessao, caso nao haja intengao de interposicao de recurso e o preco final seja igual ou
inferior ao previsto para a execugao do servico, sera feita pelo Pregoeiro a adjudicagao ao licitante declarado
vencedor do certame e encerrada a reuniao, apos 0 que, o processo, devidamente instruido, sera
eiicaminhadoc
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a) a Procuradoria Geral do CPSMR, para fins de analise e parecer; I
b) e depois a Secretaria competente para homologacao.
6.10 - SUSPENSAO DA SESSAO: O Pregoeiro é facultado suspender qualquer sessao mediante motivo
devidamente justificado e marcar sua reabertura para outra ocasiao, fazendo constar esta decisao na ata dos
trabalhos.
6.10.1 - O Pregoeiro podera, para analisar as propostas de precos, os documentos de habilitacao e outros
documentos, solicitar pareceres técnicos e suspender a sessao para realizar diligéncia a fim de obter
melhores subsidios para as suas decisoes.
6.11 — INDICACAO D0 VENCEDOR: No julgamento das propostas/ofertas sera declarado vencedor o
Licitante que, tendo atendido a todas as exigéncias deste Edital, apresentar a MENOR PRECO POR LOTE,
cujo objeto do certame a ela sera adjudicado.
6.11.1 - Nao serao consideradas ofertas ou vantagens nao previstas neste Edital.

Paragrafo Primeiro: Encerrada a etapa de lances na hipotese de participagao de licitante microempresa
(ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), sera observado o disposto nos art. 44 e 45 da Lei complementar
ii‘-’ 123 de 2006, regulamentada pelo Decreto n9 6.204 de 2007 e alterada pela Lei Complementar n9 147 de
07 de Agosto de 2014.

Paragrafo Segundo: Nessas condicoes, as propostas que se encontrarem na faixa de 5% [cinco por cento)
acima da proposta ou lance de menor preco serao consideradas empatadas com a primeira colocada e o
licitante ME ou EPP melhor classificado tera o direito de encaminhar uma ultima oferta para desempate,
olirigatoriamente abaixo da primeira colocada.

7. DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
7.1. Os PROPONENTES deverao apresentar no Envelope n.92 — “Documentos de Habilitacao", que
demonstrem atendimento as exigéncias que sao indicadas a seguir:
7.2. Declaracao expressa, sob as penalidades cabiveis, afirmando a inexisténcia de fatos impeditivos para sua
habilitacao neste certame, garantindo ainda estar ciente da obrigatoriedade de informar acerca de
ocorréncias posteriores, conforme modelo de declaracao constante do Anexo V deste Edital.
7.3. Declaracao de que a empresa nao mantém em seus quadros funcionais menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, insalubre, perigoso ou penoso, e menores de 14 (quatorze) anos, em qualquer trabalho,
salvo na condicao de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do Art. 79 da Constituicao Federal, Anexo VI deste
Edital.
7.4. Apresentar Declara<;ao de Inexisténcia de Vinculo empregaticio com 0 CPSMR assinada pelo (s) socio(s)
e/ou proprietario da empresa.
7.5. Caso na autenticacao conste expressamente que a mesma se refere ao verso e ao anverso do documento,
a exigéncia referente a autenticacao de todas as faces do documento fica sem validade.
7.6. Caso o documento apresentado seja expedido por instituicao que legalmente e com regularidade permita
a sua emissao e consulta pela Internet, o Pregoeiro podera verificar a autenticidade deste através de consulta
jiinto ao respectivo site.
7.7. Para a habilitacao juridica, 0 licitante devera, nos documentos exigidos neste instrumento convocatorio,
demonstrar a compatibilidade dos seus objetivos sociais com o objeto da Iicitagao, podendo ser através do
CRC - Certificado de Registro Cadastral, emitido pela CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO
DE RUSSAS.
7.8. O Certificado de Registro Cadastral podera ser apresentado por licitante inscrito no Cadastro de
Fornecedores do CPSMR, que substituira os documentos referentes as habilitacoes juridica e fiscal, exceto os
documentos enumerados nos incisos Ill e IV do Art. 29 da Lei n° 8.666/93, desde que, quando da verificacao
pelo Pregoeiro, seja constatado que a documentacao exigida esteja devidamente regular, dentro do prazo de
validade previsto para este certame e disponivel no arquivo e controles do competente cadastro.

A) nABii.rrAcAo |uRiDicA
a.1) REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresa, no registro publico de empresa mercantil da junta
Comercial; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar o registro da junta onde
opera com averbagao no registro da junta onde tem sede a matriz, acompanhado da(s) copia(s) do(s) CPF e
RG do(s) socio(s) da empresa.
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a.2) ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO em vigor, devidamente
registrado no registro publico de empresa mercantil da junta Comercial, em se tratando de sociedades
einpresarias e, no caso de sociedades por acoes, acompanhado de documentos de eleicao de seus
ad ininistradores; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar o registro da junta
onde opera com averbacao no registro da junta onde tem sede a matriz, acompanhado da(s) copia(s) do(s)
CPF e RG do(s) socio(s) da empresa..
a.3) INSCRICAO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples — exceto cooperativas - no Cartorio
dc Registro das Pessoas juridicas acompanhada de prova da diretoria em exercicio; devendo, no caso da
licitante ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar o registro no Cartorio de Registro das Pessoas juridicas
do Estado onde opera com averbacao no Cartorio onde tem sede a matriz.
a.4) DECRETO DE AUTORIZACAO, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no Pals, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZACAO PARA FUNCIONAMENTO expedido pelo orgao competente,
quando a atividade assim o exigir.
a.5) REGISTRO NA ORGANIZACAO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS, no caso de cooperativa,
acompanhado dos seguintes documentos:
I) Ato constitutivo ou estatuto social, nos termos dos arts. 15 ao 21 da lei 5.764/71;
II) Comprovacao da composicao dos orgaos de administracao da cooperativa (diretoria e conselheiros),
consoante art. 47 da lei 5.764/71;
Ill) Ata de fundagao da cooperativa;
IV) Ata da assembleia que aprovou o estatuto social;
V) Regimento interno com a Ata da assembleia que o aprovou;
VI) Regimento dos fundos constituidos pelos cooperados com a Ata da assembleia que os aprovou;
VII) Editais das 03 ultimas assembleias gerais extraordinarias.
a.6) CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, no caso de licitante inscrita no Cadastro de Fornecedores
do CPSMR, no seu prazo de validade, de acordo com o disposto no item 7.6.
I) O Certificado exigido acima é obrigatorio somente para o licitante que queira substituir documento
conforme o estabelecido no item 7.6.

B) QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
b.1) Apresentar 0 BALANCO PATRIMONIAL e demonstracoes contabeis do ultimo exercicio social (2019 ou
2020), ja exigiveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrado na junta Comercial, que
comprovem a boa situacao financeira da empresa, vedada a sua substituicao por balancetes ou balancos
pi-ovisorios, o balanco devera ser acompanhado dos termos de abertura e encerramento do Livro Diario -
estes termos devidamente registrados na junta Comercial — constando ainda, podendo ser atualizados por
indices oficiais quando encerrados ha mais de trés meses da data de apresentacao da proposta, na forma do
artigo 31, inciso I, da Lei 8.666/93 e alteragoes posteriores, o mesmo devera estar assinado pelo contador
(registrado no Conselho Regional de Contabilidade) e pelo Titular ou Representante legal da empresa; as
assinaturas deverao estar devidamente identificadas, sendo obrigatoria a aposicao da certidao de
regularidade profissional do Contador, e, ou, no caso de empresa optante pelo simples nacional, declarada
em credenciamento, podera apresentar: copia da Declaracao de Informacao Socioeconémicas e Fiscais
[I)EFlS) de Pessoa juridica e respectivo recibo de entrega em conformidade com o programa gerador de
documento de arrecadacao o Simples Nacional;
I12) No caso de sociedade por acoes, 0 balango devera ser acompanhado da publicacao em jornal oficial, em
jornal de grande circulacao e do registro na junta Comercial;
11.3) No caso das demais sociedades empresariais, o balango devera ser acompanhado dos termos de abertura
e encerramento do Livro Diario — estes termos devidamente registrados na junta Comercial — constando
ainda, no balanco, o numero do Livro Diario e das folhas nos quais se acha transcrito por contador registrado
no Conselho Regional de contabilidade e pelo titular ou representante legal da empresa;
b.4) No caso de empresa recém-construida (ha menos de 01 ano), devera ser apresentado o balanco de
abertura acompanhado dos termos de abertura devidamente registrado na junta Comercial, constando no
Balanco o numero do Livro e das folhas nos quais se acha transcrito ou autenticado na junta comercial,
devendo ser assinado por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo titular ou
representante legal da empresa.
b.5) CERTIDAO SIMPLIFICADA, emitida pela junta Comercial da sede da empresa licitante, com data de
emissao nao anteriora 30 (trinta) dias da data da licitacao.
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b.6) CERTIDAO ESPECIFICA (com todas as alteracoes e movimentacoes da empresa), emitida pela junta
Comercial da sede da empresa licitante, com data de emissao nao anterior a 30 (trinta) dias da data da
licitacao.
b.7) Certidao Negativa de Faléncia, Concordata, Recuperacao judicial ou Extrajudicial expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica, e quando se tratar de Sociedade Simples apresentar Certidao
Negativa dos Distribuidores Civeis, com data nao superior a 30 (trinta) dias de sua emissao, quando nao for
expresso sua validade.

I) No caso da licitante ser filial tera que apresentar as certidoes de sua filial e matriz.
ll) No caso de cooperativa, esta dispensada a apresentacao da Certidao exigida no item "b.7" acima.

C) REGULARIDADE FISCAL
c.1)CARTAO NACIONAL DE PESSOA ]URIDICA - CNPj;
1:2) PROVA DE INSCRICAO junto a Fazenda Estadual ou Municipal ou documento de isencao;
1:3) PROVA DE REGULARIDADE PARA COM AS FAZENDAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL da sede ou
filial do licitante, expedidos pelos orgaos abaixo relacionados e dentro dos seus periodos de validade,
devendo os mesmos apresentarem igualdade de CNPI.

I) CERTIDAO CONjUNTA NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA
UNIAO.
II) CERTIDAO QUANTO A DIVIDA ATIVA DO ESTADO, OU EQUIVALENTE, REFERENTE AO ICMS, EXPEDIDA
PELA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO;
III] CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS MUNICIPAIS.
c.4) A prova de situacao regular fiscal perante a Fazenda Nacional (CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS
RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO], alterada pela portaria conjunta
RFB/PGFN n9 1.751 de 02/10/2014; encontrada no site: portconjuntaRFBPGFN18212014.htm.
c.5) CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUACAO (CRF) OU EQUIVALENTE, perante o Gestor do Fundo
de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), da jurisdiqao da sede ou filial do licitante, devendo 0 mesmo ter
igualdade de CNPj com os demais documentos apresentados na comprovacao da regularidade fiscal.
c.6) CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS (CNDT), da jurisdicao da sede ou filial do licitante,
devendo o mesmo ter igualdade de CNPj com os demais documentos apresentados na comprovacao da
regularidade fiscal.
c.7) Os documentos referentes a regularidade fiscal deverao apresentar igualdade de CNPI ressalvando-se
aquele que o proprio orgao emissor declara expressamente no referido documento que ele é valido para
todos os estabelecimentos - sede e filiais da licitante.
c.8) Caso haja documentos redigidos em idioma estrangeiro, os mesmos somente serao considerados se
forem acompanhados da versao em portugués firmada por tradutor juramentado.
c.9) As certidoes de comprovagao de regularidade, exigidas neste edital, que nao apresentarem
expressamente o seu periodo de validade, deverao ter sido emitidas nos 30 (trinta) dias anteriores a data
de abertura do certame.

D] QUALIFICACAO TECNICA
d.1) Apresentar Atestado em papel timbrado do orgao (ou empresa] emissor, devendo conter, no minimo, as
seguintes informacoes:
d.1.a) razao Social, CNPj e dados de contato do orgao (ou empresa) emissor;
11.1.11) descrigao do objeto contratado [ver especificidade de cada lotgj, e;
d.1.c) assinatura e nome legivel do responsavel pela gestao do contrato. Esses dados poderao ser utilizados
pela CPSMR/CE para comprovacao das informacoes.
d.2) AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO (AFE) emitida pela Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria do
Ministério da Saude (ANVISA) de acordo com a Lei N9. 6.360/76 em seu artigo 2, com publicacao no DOU g
com o endereco atual da empresa

E) DEMAIS DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA I-IABILITACAO
e.1) Apresentar memorial fotografico Sede da empresa (fachada e partes internas) e algum documento
de agua, luz e/ou telefone, que comprove o funcionamento da empresa a participante do certame.
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e.l.1) A comprovacao do documento tera que ser emitida com a mesma razao social da empresa, nao serao
aceitos documentos de comprovacao de endereco emitidos em hipotese alguma em nome de pessoa fisica,
mesmos estas sendo socio (s) e ou Proprietario da empresa.
e.2) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Uniao
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
e.3) Cadastro Nacional de Condenacoes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de justica (www.cnj_.jus.br/Improbidade adm/consultar requeridophp)
6.4) Alvaras emitidos pelos orgaos competentes (ALVARA DE FUNCIONAMENTO e SANITARIO).
Paragrafo Primeiro: Quem prestar declaracao falsa no documento de que trata os itens anteriores, sujeita r-
se-a as penalidades previstas na legislagao.

Paragrafo Segundo: So serao aceitas a documentacao entregue das empresas participantes no ato do
certame.

8. CONSULTAS, RESPOSTAS, ADITAMENTO
8.1 — Até 02 (dois) dias uteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa fisica ou
jiiridica podera solicitar esclarecimentos, providéncias ou impugnar o ato convocatério deste Pregao.
8.1.1 - Decaira do direito de impugnar os termos do edital de licitacao perante a Administragao a pessoa que
nao o fizer dentro do prazo fixado neste subitem, hipotese em que tal comunicacao nao tera efeito de recurso.
8.1.2 - A impugnacao feita tempestivamente pelo licitante nao o impedira de participar do processo
licitatorio até o transito em julgado da decisao a ela pertinente.
8.2 - Somente serao aceitas solicitacoes de esclarecimentos, providéncias ou impugnacoes mediante peticao
confeccionada em maquina datilografica ou impressora eletronica, em tinta nao lavavel, que preencham os
seguintes requisitos:
8.2.1 - O enderecamento o Pregoeiro do CPSMR;
8.2.2 — A identificagao precisa e completa do autor e seu representante legal (acompanhado dos documentos
comprobatorios) se for o caso, contendo o nome, prenome, estado civil, profissao, domicilio, numero do
documento de identificacao, devidamente datada, assinada e protocolada na sede do CONSORCIO PUBLICO
DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE RUSSAS-CPSMR, dentro do prazo editalicio;
8.2.3 - O fato e o fundamento juridico de seu pedido, indicando quais os itens ou sub itens discutidos;
8.2.4 - O pedido, com suas especificacées;
8.3 - A resposta do CPSMR, sera disponibilizada a todas os interessados mediante publicacao do ato no DOE
ou jornal de grande circulacao regional, conforme disposto na Lei de Licitacoes e constituira aditamento a
estas Instrucoes.
8.4 — O aditamento prevalecera sempre em relacao ao que for aditado.
8.5 - Acolhida a peticao de impugnagao contra 0 ato convocatorio que importe em modificacao dos termos
do edital sera designada nova data para a realizacao do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a
alteracao nao afetar a formulagao das propostas.
8.5.1 - Qualquer modificacao neste edital sera divulgada pela mesma forma que se deu ao texto original,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteracao nao afetar a formulacao das propostas.

9 - DILIGENCIAS, REVOGACAO E ANULACAO.
9.1- Em qualquer fase do procedimento licitatorio, o Pregoeiro ou a autoridade superior, podera promover
diligéncias no sentido de obter esclarecimentos, confirmar informacoes ou permitir sejam sanadas falhas
formais de documentacao que complementem a instrucao do processo, vedada a inclusao posterior de
documento ou informagao que deveria constar originariamente da proposta, fixando o prazo para a resposta.
9.2 — Os Iicitantes notificados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverao fazé—Io no prazo
determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificacao/inabilitacao.
9.3 - O CPSMR podera revogar a licitacao por razoes de interesse publico, no todo ou em parte ou anular esta
llcitacao, em qualquer etapa do processo.

10- DA I-IOMOLOGACAO E DA ADIUDICACAO
10.1- A adjudicacao desta licitacao em favor do licitante, cuja proposta de precos ou lance, se houver, seja
classificado em primeiro lugar, caso nao haja interposicao de recurso, é da competéncia do Pregoeiro, e, caso
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haja interposicao de recurso, sera so de responsabilidade da autoridade superior competente do orgao e
origem desta licitacao, que também promovera a homologagao.
10.2- No caso de interposicao de recurso, sendo a adjudicacao da competéncia da autoridade superior,
competente do orgao de origem desta licitacao, decidido o recurso, este homologara o julgamento do
Pregoeiro e adjudicara o objeto ao vencedor.
l0.3- A autoridade superior competente do orgao de origem desta licitacao se reserva ao direito de nao
homologar ou revogar o presente processo, por razoes de interesse publico decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado e mediante fundamentacao por escrito.

1 1- DO CONTRATO
1 1.1- CPSMR, assinara contrato com o vencedor desta licitacao, no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis,
contados da data da convocacao expedida por esse orgao, sob pena de decair do direito a contratacao,
podendo ser prorrogada somente uma vez, quando solicitado pela parte, desde que ocorra motivo justificado
e aceito pelo Contratante.
1 1.2- Caso o licitante vencedor se recuse iiijustificadamente a assinar o contrato ou nao apresente situacao
regular no ato da assinatura do mesmo, a autoridade superior devera extinguir os efeitos da homologacao e
da adjudicacao através do ato de rescisao e retornara os autos do processo o Pregoeiro, sem prejuizo da
aplicacao das sancoes cabiveis.
11.3- O Pregoeiro retornara as atividades de selecao de melhor proposta e convocara outro licitante,
observada a ordem de qualificagao e classificagao, para verificar a suas condicoes de habilitacao, e assim
siicessivamente.
11.4- O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, nao celebrar o contrato, deixar
de entregar a documentacao exigida neste edital ou apresentar documentacao falsa, ensejar o retardamento
da execucao de seu objeto, nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucao do contrato, comportar-
se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal, ficara impedido de licitar e contratar com CPSMR e sera
descredenciado no cadastro do CPSM R, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas
em edital e no contrato e das demais cominacoes legais.

12 - DA DURACAO D0 CONTRATO
12.1 - O contrato tera um prazo de vigéncia até 31 de dezembro de 2021, podendo ser aditado nos casos
previstos no art. 57 da Lei Federal n9. 8.666/93 e suas alteracoes posteriores.

13- DA FONTE DE RECURSOS
13.1 - As despesas decorrentes do contrato a ser celebrado com a licitante vencedora, correrao por conta das
Dotagoes Orqamentarias n9 s: 0101 10 302 0403 2.002 — Gerenciamento do CEO; 0101 10 302 0403 2.003 —
Gerenciamento da Policlinica; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 —Materiais de Consumo; 4.4.90.52.00
Material Permanente; Sub Elemento: 3.3.90.30.10- Material Odontologico; 3.3.90.30.36- Material Hospitalar;
3.3.90.30.48- Medicamentos; 4.4.90.52.99- Outros Materiais Permanente e 3.3.90.30.99- Outros Materiais de
Consumo, com recursos proprios do CPSMR, consignado no orcamento de 2021.

14- DO REAIUSTAMENTO DE PRECO
14.1- Na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execucao do ajustado, ou ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato
do principe, configurando alea econémica extraordinaria e extra contratual, podera, mediante procedimento
administrativo onde reste demonstrada tal situacao e termo aditivo, ser restabelecida a relacao que as partes
pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuicao da Administracao para a justa
remuneracao dos produtos, objetivando a manutencao do equilibrio economico-financeiro inicial do
contrato, na forma do artigo 65, ll, alinea d, da Lei Federal n9. 8.666/93, alterada e consolidada; devendo a
contratada se manifestar e, comprovadamente, demonstrar o desequilibrio econémico-financeiro do
contrato, cabendo ao contratante, justificadamente, aceitar ou nao, aplicando-se a TjLP - Taxa de juros de
Longo Prazo ou outro indice em vigor, caso essa seja extinta.

15- DA FISCALIZACAO E DAS ALTERACOES CONTRATUAIS
15.1 — A fiscalizacao do contrato dar-se-a nos termos do art. 67 da Lei Federal 8.666 de 1993, sera designado
representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens e/ou servicos, anotando em registro proprio
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todas as ocorréncias relacionadas a execucao e determinando o que for necessario a regularizacao de falhas
ou defeitos observados.
15.2 — A fiscalizagao nao exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resulte de imperfeicoes técnicas ou vicios redibitorios, e, na ocorréncia
desta, nao implica corresponsabilidade da Administracao ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 70 da Lei Federal n9 8.666/93 e suas alteracfies.
15.3 - O representante da Administracao anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com
a execucao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como 0 nome dos funcionarios a regularizacao
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacao das falhas ou defeitos
observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.
15.4 - No interesse da CONTRATANTE, o objeto deste Edital, Termo de Referéncia e anexos podera ser
siiprimido ou acrescido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial da contratacao, facultada
a supressao além desse limite, por acordo entre as partes, conforme disposto no artigo 65,§ 19 e 2 9, inciso II
da Lei n9 8666/93.
l5.5- No interesse da Administracao, o valor inicial atualizado da contratacao podera ser aumentado ou
suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), com fundamento no art. 65, § 19 e 29, da Lei n9
8.666/93.
15.6- A Licitante Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicfies licitadas, os acréscimos ou
siipressoes que se fizerem necessarias.
15.7- Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido nesta condicao, exceto as
supressoes resultantes de acordo entre as partes.

16- PRAZO, (IONDICOES DA ENTREGA E LOCAL E DA FORMA DE PAGAMENTO
16.1. Poderao ser firmados contratos, que serao tratados de forma auténoma e se submeterao igualmente a
todas as disposicoes constantes da Lei N9. 8.666/93, inclusive quanto as prorrogacoes, alteracoes e rescisoes.
16.2. DAS ORDENS DE COMPRAS/SERVICOS: Os produtos licitados/contratados serao entregues mediante
expedicao de ORDENS DE COMPRAS/SERVICOS, por parte da administracao ao licitante vencedor, que
indicarao os quantitativos a serem entregues, de acordo com a conveniéncia e oportunidade administrativa,
a necessidade e disponibilidade financeira da CONTRATANTE.
16.2.1. A Ordem de Compra emitida contera os itens pretendidos e a respectiva quantidade, devendo ser
entregue ao beneficiario do contrato no seu endereco fisico, ou enviada via fac-simile ao seu numero de
telefone, ou ainda remetida via e-mail ao seu endereco eletronico, cujos dados constem do cadastro
municipal.
16.2.2. O contratado devera entregar os produtos solicitados na Ordem de Compra, oportunidade em que
recebera o atesto declarando 0 fornecimento. Os produtos/servicos serao entregues nas seguintes condicoes:
a) Nos locais determinados pela administracao do presente processo licitatorio indicado na Ordem de
Compra;
b) No prazo de no maximo de 05 lgingoj dias corridos apos o recebimento da Ordem de Compra no horario
de 07h as 13h (horario local).
16.2.3. O aceite dos produtos/servicos pelo orgao recebedor nao exclui a responsabilidade civil do
fornecedor por vicio de quantidade, qualidade ou disparidade com as especificacoes estabelecidas no anexo
deste edital quanto aos produtos entregues.
16.2.4. Os produtos/servicos devem ser entregues conforme solicitado na Ordem de Compra, observando
rigorosamente as especificacoes contidas no Instrumento Convocatorio, no Termo de Referéncia e
observagées constantes de sua proposta, bem ainda as normas técnicas vigentes.
16.2.5. Para os produtos/servicos objetos deste certame, devera ser emitida fatura e nota fiscal em nome do
da (s) unidade (s) gestora (s) do CPSMR.
16.2.5.1. As informacoes necessarias para emissao da fatura e nota fiscal deverao ser requeridas junto a (s)
unidade (5) gestora(s).
16.2.6. No caso de constatacao da inadequacao do produto fornecido as normas e exigéncias especificadas
neste edital, na ordem de compra e na proposta vencedora a administracao os recusaré, devendo ser de
imediato ou no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas adequados as supracitadas condicoes, sob pena
de aplicagao das penalidades cabiveis, na forma da lei e deste instrumento.
16.3. Os produtos licitados/contratados deverao ser entregues, observando rigorosamente as especificacoes
contidas no Termo de Referéncia, nos anexos desse instrumento e disposigoes constantes de sua proposta de
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pre¢;os, bem ainda as normas vigentes. assumindo o contratado a responsabilidade pelo pagamento de todos
os impostos, taxas e quaisquer onus de origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos
jiidiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes do
fornecimento que lhes sejam imputaveis, inclusive com relacao a terceiros, e ainda:
a) A reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes;
b) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administracao ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execucao do fornecimento, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacao
oii o acompanhamento pelo orgao interessado.
16.4.0 prazo para pagamento sera de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentacao da Nota
Fiscal/Fatura pela Contratada.
16.5. O pagamento somente sera efetuado apos o atesto, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada, que contera o detalhamento dos produtos entregues.
16.5.1. O atesto fica condicionado a verificacao da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela
Contratada com os produtos efetivamente entregues.
16.6. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a contratagao, ou,
ainda, circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, o pagamento ficara pendente até que a Contratada
providencie as inedidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovacao
da regularizacao da situagao, nao acarretando qualquer onus para a Contratante.
16.7. Sera efetuada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das sangtées cabiveis, caso se constate que a Contratada:
16.7.1. Nao produziu os resultados acordados;
16.7.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou nao as executou com a qualidade minima exigida;
16.8. Antes do pagamento, a Contratante realizara consulta para verificar a manutengao das condigoes de
liabilitacao da Contratada, devendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de
pagamento.
16.9. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante deposito em conta
corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na
Ii-gislaqao vigente.
16.10. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.
16.1 1. A Contratante nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada,
que porventura nao tenha sido acordada no contrato.
16.12 - Ocorrendo atraso no pagamento, desde que a CONTRATADA nao tenha concorrido, de alguma forma,
para 0 atraso, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratorios apurados com base na variagao do
liidice Geral de Precos - Disponibilidade Interna (IGP-DI), divulgado pela Fundacao Getulio Vargas, no
periodo compreendido entre a data prevista e a do efetivo pagamento, adotando-se o critério "pro-rata
temporis" para as atualizacoes nos subperiodos inferiores a 30(trinta) dias.
16.13 - Deverao ser emitidas faturas de encerramento ao findar os vinculos deste Contrato por esgotamento
do objeto, por final do prazo ou rescisao contratual.
16.14- Serao descontados de (forma integral ou parcelada) sobre o valor da fatura, os valores decorrentes de
iiidenizacoes ou de multas eventualmente registradas.

1 7- DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
17.1. Solicitar a execucao do objeto a CONTRATADA através da emissao de Ordem de Compra e ou Servigo.
17.2. Proporcionar a CONTRATADA todas as condicoes necessarias ao pleno cumprimento das obrigacoes
decorrentes do Termo Contratual, inclusive com o fornecimento do objeto, consoante estabelece a Lei
Federal nv 8.666/1993 e suas alteracoes.
17.3. Fiscalizar o objeto deste contrato através de sua unidade competente, podendo, em decorréncia,
solicitar providéncias da CONTRATADA, que atendera ou justificara de imediato.
17.4. Notificar a CONTRATADA, de qualquer irregularidade decorrente da execucao do objeto contratual.
17.5. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA nas condicoes estabelecidas neste contrato.
17.6. Determinar o horario da realizacao/entrega dos servicos/produtos podendo servariavel em cada local
e passivel de alteracao, conforme conveniéncia da CONTRATANTE com observancia das leis trabalhistas.
17.7. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.
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17.8. Indicar os locais onde serao entregues/prestados os produtos/servicos.
17.9. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta.
17.10. Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicoes, falhas ou irregularidades constatadas nos
servlcos prestados, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias.
17.11. Exigir da Contratada, a qualquer tempo, documentacao que comprove 0 correto e tempestivo
pagamento de todos encargos previdenciarios, trabalhistas. fiscais e comerciais decorrentes da execucao
deste Contrato.

18- DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
18.1-Entregar os produtos objeto do Contrato de conformidade com as condicoes e prazos estabelecidos
neste Edital, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame;
18.2- Manter durante toda a duracao do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes assumidas, todas
as condicoes de habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao;
18.3- Providenciar a imediata correcao das deficiéncias e/ou irregularidades apontadas pela Contratante;
18.4- Arcar com eventuais prejuizos causados a Contratante e/ou terceiros, provocados por ineficiéncia ou
irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na entrega do objeto contratual.
18.5 — Responder por todas as despesas diretas ou indiretas que indicam ou venham a incidir sobre a
execucao contratual, inclusive as obrlgacoes relativas a salarios, previdéncia social, impostos, encargos
sociais, transporte e outras providéncias, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis
trabalhistas e especificas do trabalho e legislacao correlata, aplicaveis ao pessoal empregado na execucao
contratual.
18.6 - Prestar imediatamente as informacoes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
contratante, salvo quando implicarem em indagacoes de carater técnico, hipotese em que serao respondidas
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
18.7 - Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condicbes de defeito ou
em desconformidades com as especificacoes constantes no Termo de Referéncia, no prazo fixado pelo Gestor
do Contrato.
18.8 — Providenciar a substituicao de qualquer profissional envolvido na execucao do objeto contratual cuja
conduta considerada pela fiscalizacao da CONTRATANTE.
18.9 — Refazer a entrega do objeto contratual que comprovadamente apresente condiqoes de defeito ou em
desconformidades com as especificacdes constantes no Termo de Referéncia, contado da sua notificagao.
18.10 — Remover, as suas expensas, todo o material que estiver em desacordo com as especificacoes basicas,
e/ou aquele em que for constatado dano em decorréncia de transporte ou acondicionamento,
providenciando a substituicao do mesmo, no prazo imediato, contados da notificacao que lhe for entregue
olicialmente.
18.11 - Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17
a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n9 8.078, de 1990);
18.12 - Observar, no que couber, o Codigo Civil Brasileiro, normas técnicas, as leis e os regulamentos
pertinentes.
18.13 — O CONTRATADO efetuara o fornecimento do objeto ora licitado, de imediato ou de acordo com as
necessidades do orgao requisitante.
18.14 — Para o(s) lote(s) de equipamento(s), a mercadoria entregue tera assisténcia técnica e garantia de no
minimo 01 (um) ano contados a partir da data da entrega, com os catalogos e caso necessario treinamento
para o funcionamento do(s) mesmo(s).

19 - DAS SANCOES E INFRACOES ADMINISTRATIVAS
19.1. Comete infracao administrativa, nos termos da Lei n9 10.520, de 2002, a licitante/Adjudicataria que, no
decorrer da licitacao:
19.1.1. Nao assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta;
19.1.2. Apresentar documentacao falsa;
19.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
19.1.4. Nao mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;
19.1.5. Comportar-se de modo inidoneo;
19.1.6. Cometer fraude fiscal;
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19.1.7. Fizer declaracao falsa;
19.1.8. Ensejar o retardamento da execucao do certame.
19.2. A licitante/Adjudicataria que cometer qualquer das infragoes discriminadas no subitem anterior ficara
sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangéesz
a. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do (s) item (s) prejudicado(s) pela conduta do
licitante;
b. impedimento de licitar e de contratar com a Administracao Publica, pelo prazo de até cinco anos;
19.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sancées.
19.3. As infracoes e san<;6es relativas a atos praticados no decorrer da contratacao estao previstas no Termo
de Referéncia.
19.4. A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que
assegurara o contraditorio e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei n9 8.666, de
1993.
19.5. A autoridade competente, na aplicacao das sancoes, levara em consideragao a gravidade da conduta do
iiifrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao, observado o principio da
proporcionalidade.
19.6. As multas serao recolhidas em favor da Contratante, no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data
do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente, ou, quando for o caso, inscritas na
Divida Ativa e cobradas judicialmente.
19.7. As sancoes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das
multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

20- DA FRAUDE E DA CORRUPCAO
20.1. As Iicitantes devem observar e a contratada deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e
siibcontratados, se admitida subcontratacao, o mais alto padrao de ética durante todo o processo de licitacao,
de contratacao e de execucao do objeto contratual. Para os propositos deste item, definem-se as seguintes
praticas:
a) "pratica corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o
objetivo de influenciar a agao de servidor publico no processo de licitacao ou na execugao de contrato;
l1) “pratica fraudulenta": a falsificacao ou omissao dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de
licitacao ou de execucao de contrato;
c) “pratica conluiada": esquematizar ou estabelecer um acordo entre duas ou mais Iicitantes, com ou sem o
conhecimento de representantes ou prepostos do orgao licitador, visando estabelecer precos em niveis
artificiais e nao-competitivos;
d) “pratica coercitiva": causar dano ou ameagar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou sua
propriedade, visando influenciar sua participacao em um processo licitatorio ou afetar a execucao do
C()ll[l'8t().

e] “pratica obstrutiva":
(1) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspecées ou fazer declaracoes falsas aos representantes
do organismo financeiro multilateral, com 0 objetivo de impedir materialmente a apuracao de alegacées de
pratica prevista neste subitem;
(2) atos cuja intencao seja impedir materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro
multilateral promover inspecao.
20.2. Na hipotese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante
adiantamento ou reembolso, este organismo impora sangao sobre uma empresa ou pessoa fisica, para a
outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da
empresa, diretamente ou por meio de um agente, em praticas corruptas, fraudulentas, conluiadas, coercitivas
on obstrutivas ao participar da licitacao ou da execucao um contrato financiado pelo organismo.
20.3. Considerando os propositos dos itens acima, a licitante vencedora como condicao para a contratacao,
devera concordar e autorizar que, na hipotese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente,
por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitira que o organismo
financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execucao do contrato
e todos os documentos e registros relacionados a licitacao e a execucao do contrato.
20.4. A contratante, garantida a prévia defesa, aplicara as sancoes administrativas pertinentes, previstas em
lei, se comprovar o envolvimento de representante da empresa ou da pessoa fisica contratada em praticas

is1-a ,7
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corruptas, fraudulentas, conluiadas ou coercitivas, no decorrer da licitacao ou na execucao do contrato
financiado por organismo financeiro multilateral, sem prejuizo das demais medidas administrativas,
criminals e civeis.

2 1- DAS RESCISOES CONTRATUAIS
21.1. A inexecucao total ou parcial do contrato enseja a sua rescisao, se houver uma das ocorréncias
prescritas nos artigos 77 a 81 da Lei n9 8.666/93, de 21/06/93;
2 1.1.1. A Rescisao de contrato podera ser:
a) Determinada por ato unilateral e escrito da contratante, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII
do art. 78 da lei 8.666/93, notificando-se a contratada com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias,
observado o disposto no art. 109, "l", letra "e", da mesma lei;
I1) Amigavel, por acordo entre as partes, caso haja conveniéncia para a contratante, reduzida a termo no
Processo Administrativo, desde que, cumprido o estabelecimento no § 19 do art. 79 da Lei 8.666/93; c)
judicial, nos termos da legislacao vigente.
21.1.2. A Rescisao administrative ou amigavel sera precedida de autorizacao escrita e fundamentada da
autoridade competente;
21.1.3. Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados nos autos do processo, ficando
assegu rado o contraditorio e ampla defesa.
21.2. Constituem motivo para rescisao do Contrato:
a) O nao-cumprimento de clausulas contratuais, especificacfies e prazos;
b) O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacoes e prazos;
c) A lentidao do seu cumprimento, levando a Administragao a comprovar a impossibilidade da conclusao dos
servicos ou fornecimento nos prazos estipulados;
d) O atraso injustificado do inicio de servico sem justa causa e prévia comunicacao a Administracao;
e) A paralisagao do servico ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicacao a Administragao;
f) O desatendimento das determinacoes regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a
sua execucao, assim como as de seus superiores;
g) O cometimento reiterado de faltas na sua execuqao, anotadas na forma do paragrafo primeiro do artigo 67
da Lei n9 8.666, de 21 de junho de 1993;
h) A decretacao da faléncia ou instauracao da insolvéncia civil;
i) A dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado;
j) A alteracao social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execucao do
Contrato;
k) Razoes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento justificadas e determinadas pela
maxima autoridade Administrativa a que esta subordinado o contratante e exaradas no processo
Administrativo a que se refere o Contrato;
I) A supressao, por parte da Administracao, dos materials, acarretando modificacées do valor inicial do
Contrato além do limite permitido no paragrafo primeiro do artigo 65 da Lei n9 8.666, de 21 de junho de
1993 em caso de nao concordancia por parte da empesa;
m) A suspensao de sua execucao por ordem escrita da Administragao, por prazo superior a 120 (cento e
vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacao da ordem interna ou guerra, ou ainda
por repetidas suspensoes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatorio de
indenizacées pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacoes e mobilizacdes e outras
p revistas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensao do cumprimento das
obrigacoes assumidas até que seja norinalizada a situacao;
ii) A ocorréncia de caso fortuito ou forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da execucao do
contrato;
o) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuizo das sancoes penais cabiveis;
p) O reconhecimento dos direitos da Administracao, em caso de rescisao administrativa prevista no art. 77
desta Lei;
q) A subcontratacao total ou parcial do seu objeto, a associacao do contratado com outrem, a cessao ou
transferéncia, total ou parcial da posigao contratual, bem como a fusao, cisao ou incorporacao, que implique
violagao da Lei de Licitacoes ou prejudique a regular execucao do contrato.



i
'\ _ _ W _

1, i g C ()\i.\}(1R('I() Plllil |( (l I)l‘ S.-\l 'l)|' I).-'\ MIC RllRRl'I(|lA() l)l Rl.‘.\,'SAS

CP3MR
Uma G-estao com Pessoas, porResul1oclos e Qlustiqa Social. N!’ 5

C L v".i"'D ("ii ‘

22- DAS DISPOSICOES GERAIS
22.1. Fica assegurado a Entidade de Licitacao o direito de:
22.1.1. Adiar a data de abertura da presente Licitacao, dando conhecimento aos interessados, notificando-se,
por escrito, as Licitantes que ja tenham retirado o Edital, com a antecedéncia de pelo menos 24 (vinte e
quatro) horas, antes da data inicialmente marcada;
22.1.2. Anular ou revogar, no todo ou em parte, o presente Pregao, a qualquer tempo, desde que ocorrentes
as hipoteses de ilegalidade ou interesse publico, dando ciéncia aos interessados;
22.1.3. Alterar as condicoes deste Edital ou qualquer documento pertinente a este Pregao, fixando novo
prazo, nao inferior a 08 (oito) dias uteis, para a abertura das propostas, a contar da publicacao das alteragoes.
22.2. A participacao neste Pregao implicara aceitacao integral e irretratavel das normas do Edital e seus
anexos, bem como na observancia dos preceitos legais e regulamentares, ressalvados o direito de
iinpugnacao e recurso.
22.3. E facultada o Pregoeiro ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitacao, a promogao de
diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrucao do processo, vedada a inclusao posterior de
documento ou informacao que deveria constar no ato da sessao publica.
22.4 A Contratada ficara responsavel por quaisquer danos que venha a causar a terceiros ou ao patriménio
da Entidade de Licitacao, reparando as suas custas os mesmos, durante a execucao dos servigos contratados,
sem que lhe caiba nenhuma indenizacao por parte da Entidade de Licitacao.
22.5. E facultada o Pregoeiro ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitacao, a promocao de
diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrucao do processo, vedada a inclusao posterior de
d ociimento ou informacao que deveria constar no ato da sessao publica.
22.6. Copias do Edital e anexos serao fornecidas na sala da Comissao de Licitagao, no horario de expediente
do CPSMR, ou através do site: www.tce.ce.gov.br.
22.7. Qualquer modificacao no Edital exige divulgacao pelo mesmo instrumento de publicacao em que se deu
o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a
alteracao nao afetar a formulacao das propostas.
22.8. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacao do certame
na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo
horario e local anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicacao do Pregoeiro em contrario.
22.9. No julgamento da habilitacao e das propostas, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas que nao alterem
a suhstancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado,
registrado em Ata acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitagao e classificacao.
22.10. A homologacao do resultado desta licitacao nao implicara direito a contratacao.
22.10.1. A existéncia de precos registrados nao obriga a Administracao a firmar as contratacoes que deles
poderao advir, facultando-se a realizacao de licitacao especifica para a contratacao pretendida, sendo
assegurado ao beneficiario do registro a preferéncia de prestacao dos servicos em igualdade de condicoes.
22.11. Os Iicitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentacao de suas propostas e a
Administracao nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducao
on do resultado do processo licitatorio.
22.12. O licitante devera manter preposto, aceito pela Administracao, no local do servico, se for o caso, para
rcpresenta-lo na execucao do contrato.
22.13. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-a o do vencimento. So se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.

23 - DO FORO
23.1- Fica eleito o foro da Comarca de RUSSAS, Estado do Ceara, para dirimir toda e qualquer controvérsia
oriiinda do presente edital, que nao possa ser resolvida pela via administrativa, renunciando-se, desde ja, a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Russas - Ce, 22 de abril de 2021. f%
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