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EDITAL Df, LICITAÇÃO
MODALIDADE PREGÃO PRESENCTAL N' 006/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO N'. 2O2OO1OO9

(Pregão Presencial para contrstação de empresa para fornecimento de Oxigênio medicinal para atendimento da
Secretaria de Saúde do Município de Sào Bemardo, Estado do Maranhão).

ABf,RTURA: 30 de janeiro de 2020, às l4:OOhoras.
Sala da Comissão Permâne e de Licitação: Pça Bemardo Coelho de almeida 862 - CentÍo - São Bernardo-Ma.

A Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, atraves do PÍegoeira oÍicial designado pela Portaria
003 de janeiro de 2020 loma público, para coúecimento dos interessados, que.se encontra aberto processo
licilatório, na modalidade PREGÃo PRESENCIAL, tipo MENoR PREÇo UNITÁRI0, o referido Pregão será

regido pela Lei n' 10.520, de l7 dejulho de 2002, Íegulamentada pelo Decreto no 3.555, de 08 de agosto de 2000,
Lei ComplemenlaÍ n'. 12312006 e pela tei n' 8.666, de 2l de junho de 1993, subsidiariamente, e ainda" pelas

condições e exigências estabelecidas neste edital.

Os documentos de credenciamento, a declâração de atendimento aos requisitos de habilitação, a proposta de preços
(envelope l) e a documentação de habilitação (envelope 2) deverão ser entÍegues no endereço acima citado, ate às

l4:00horas do dia 30 de janeiro de 2020, ou no primeiro dia útil subseqüente, na hipótese de não haver expediente
naquela data, ocasião em que se dará início ao credenciamento dos licitantes e aos demais procedimentos
pertinentes.

1 - DO OBJETO

l.l - O presente Pregão Presencial tem como objeto contratação de empresa para lbmecimento de Oxigênio
medicinal para atendimento da Secretaria de Saúde do Municipio de São Bemardo, Estado do Maranhão.

1.2 - A quantidade dos ProdutoVServiços indicada no Termo de Referência é apenas estimativa de consumo, e

será solicitada de acoÍdo com a necessidade dos órgãos Panicipantes, podendo ser utilizado no todo ou em pane.

1.3 - O Valor máximo estimado desta licilaçâo encontra-se disponivel no anexo I deste Edital

2 _ DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Para contratação de ernpresa para fornecimento de Oxigênio medicinal para atendimento da

Secretaria de Saúde conforme dotação abaixo.

10.122.0050.2054.0000 Manutenção da Secretaria de Saúde

339030 Materiai de Consumo
10.301.0340.1015.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Saude

339030 - Material de Consumo
10.301.0340.2072.0000 Manutenção do PAB FIXO
339030 - Material de Consumo

3 _ DA PARTICIPAÇÃO

3.1 Poderão participar da presente licitação quaisquer empresas legalmente constitúdas, do ramo de atividade
compativel com o objeto da licitaçao, e que se apresentaÍem, até às l4:O0horas do dia 30 de janeiro de 2020 o
Pregoeir4 em sessão públic4 no endeÍeço constanle no preâmbulo deste edital:
a) os documentos de credenciâmento, em separado dos envelopes I e 2;
b) a declaração de que atende aos requisitos de húilitaçâo para participar do presente pÍocedimento licitâtôrio,
conforme modelo anexo, em separado dos envelopes I e 2;
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c) a proposta de preços (envelope l);
d) os documentos de habilitação (envelope 2)

3.2 - Nío poderâo prrticipar deste licitrçio as empresas:

3.2.1 - Cuja falência tenha sido decretad4 em concurso de credores, em dissoluçâo, em liquidaçâo e em consórcios
de empresas, qualquer que seja sua forma de consútuição;

3.2.2 Que por qualquer motivo tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública,
direta ou indiret4 Federal, estadual ou Municipal, regido pela t,ei no 8.666/93, salvo as.iá reúilitadas.

3.2,3 é vedada, a paÍtir da habilitação, a manutenção, aditemento ou prorrogação de contrato com empresa que
venhâ a contrataÍ empregado que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha ret4 colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, do poder público
municipal.

3.2.4 - Empresas que não tenham o CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) compativel com o
objeto da licitação.

4 _ DO CRtrDENCIAMENTO

4.1 - No local, data e hora indicados no preâmbulo deste edital e na presença do Pregoeira, será realizado o
credenciamento do interessado ou seu representante legal. Para tanto, obrigatoriamente, será necessária a

apresentação dos seguintes documentos:

4.1.1 - Alo consútutivo, estâtuto ou contrato social em vigor, acompanhado da alteração/aditivo eventual da
gerência da sociedade, e demais que se achar p€rtinente, ou ato constitutivo consolidado, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais. e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de
eleições de seus administradores, quando o licitante for represenlâdo por pessoa que estatutariamente tenha poder
para tal, comprovando esta capacidade jurídica,

4.1.2 - Procuração particular ou €artâ de credenciamento, podendo ser utilizado o modelo anexo a este editâI,
estabelecendo poderes para representar o licitsnte, expressamente quanto à formulação de lances verbais e a
praticar todos os demais atos inerentes ao Pregão, acompanhada, conforme o caso, de um dos documentos citados
no subitem 4.1.1;

4.1.3 - Comprovar o seu enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, mediante
apresentação de Certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos da Instrução Normaíva no 103 de 30 de abril
de 2007, expedida pelo Departamento Nacional de Registro de Comércio - DNRC, exigida somente para
microempresa e empresa de pequeno porte que tenha intenção de comprovar seu enquadramento em um dos dois
regimes ou utilizar e se beneficiar do tratamento diferenciado e favorecido na p-resente licitagão, na forma do
disposto na Lei Complementar n" 123, de 14/1y2006, COM DATA DE EMISSAO A PARTIR DE MAIO DE
201 l.

4,1.4, Para Íins de contirmação de poderes para subscrevêJ4 ou ainda cópia de traslado de procuraçào por
instrumento público, na hipótese de representação por meio de pÍepostos,

4.2 - O representante da licitante presente à sessão deverá entregar o Pregoeira de cÍedenciamento
izado, bem como ajuntamente com a respectiva cedula de identidade ou equivalente e CNPJ da em

declaração de atendimento aos reqúsitos de habilitação, em separado dos envel
"Documentos de HabilitaÉo".

de Preços" e

4.3 Os documentos necessários ao credenciaÍnento poderão ser apresentados em original, os quais farão parte do
processo licitatório, por qualquer processo de cópia desde que aulenticada por cartório competente, ou conferido
por membros da equipe de apoio, inclusive o Pregoeira no decorrer da sessão de licitação, ou publicação em órgão
da imprensa oficial, observados sempre os respectivos prazos de validade,
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4.4 - A cada licitante que participar do certâÍne será permitido somente um Íepresentante para se manifestar em
nome do representado, desde que autorizado por documento de habilitação legal, vedada à participagão de qualquer
interessado representando mais de um Iicitante.

4,5 A não apÍesentação ou incorreção de qualquer documento de credenciamento, bem assim o não
comparecimento do licitante ou de seu repres€ntante legal à sessão, inviúilizará a participaçâo do (s) licitante (s)
no certame. Neste caso, o (s) portadoÍ (es) dos envelopes poderá (ão) assistir apenas corno ouvinte (s), não
podendo rubricar documentos ou fazer qualquer observação em ata ou mesmo de se manifestar ou interferir no
desenvolvimento dos trabalhos, ressaltando que quando a documentação de cÍedenciamento estiveq por lapso,
dentro de quaisquer dos envelopes (l ou 2), o respectivo envelope será entregue ao licitante que estará autoÍizado a
abri-lo e retirála, lacrando-o em seguid4 uma vez que citado documento se encontra no recinto, com o intuito de
ampliar a disputa;

4,6 - Na ausência de credenciaÍnento, serão mantidos os va.lores apresentados na proposta escrit4 para eÍ'eito de
ordenação das proposlas e apuração do menor preço.

4.7 - Recomenda-se que todos os representantes dos licitantes peÍnaneçam na sessão ate a conclusão dos
procedimentos, inclusive assinando a ata respectiva sob pena de decadência do direito ao recurso.

4.8 - Após o credenciamento, o Pregoeira declarará a abertuÍa da sessâo e não mais seÍão admitidos novos
proponentes.

5. DA APRESENTAÇÃO DAS DECLARAÇÕES E DOS EN}'ELOPES

5.1. Aberta a sessão públic4 os interessados ou seus representantes, deveÍão apresentar o PÍegoeiÍa:

5.1.1 - Declârâçâo de cumprimento dos Requisitos de Hrbiliraçâo, conforme modelo estabelecido neste edital.
e apresentada FORA dos envelopes exigidos no subitern 5. 1.3

5,1.2 - 02 (dois) envelopes distintos contendo a proposta de preços € os documentos de habilitsçâo,
devidamente fechados € rubricrdos no fecho e, de preferência, opacos' contendo em suas pertes externâs €

frontais, em caracteres destrcados, além da Raáo social dr Licitânte, os seguintes dizeres:

[NVELOPE I - PROPOSTA DE PR-EÇOS
PREGÃO PRESENCIAL N" 006/2020

RAZÃO SOCIAL, CNPJ DA PROPONENTE)

f,NVELOPE 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N" 006/2020

RAZÃO SOCIAL, CNPJ DA PROPONENTE)

6 _ DA PROPOSTA DE PREÇOS

6.1 -A proposta de preços deverá:
6.1.1 - Preencher, necessariamente, os seguintes requisitos:
a) ser datilografada ou impÍessa atÍavés de edição eletrônica de teÉos,
b) atender às especiÍicações minimas do ójeto, cdlforme especifica@s constanles do Anexo l;
c) conter a cotação de preço unitário e global, an real, incluídos todos os impostos, taxas e demais encargos
pertinentesl
d) estar datada e assinada por pessoajuridicamente habilitada" de aceilação tácita.
e) número do CNPJ do proponente ou ainda da fitial ou outro estabelecimento da licitante que ernitirá a nota fiscal
referente a execução do serviço ora licitado, indicação essa, indispenúvel para efeito de empenho da despesa e

realização do pagamento nos termos deste edital,
f) PÍazo de entrega dos produtos e serviços, de acordo com o termo de referência
g) PÍazo da validade da proposta não superior a 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar de sua data de

apresentaÉo,

EflRltúot
VISTÜ:
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h) Datâ e assinatura do representante legal.
i) (não será aceito proposta em papel contínuo)

ó,2 - Não será aceita oferta de produto com caracteristicas diferentes das indicadas no Anexo I deste edital

6,3 - A apresentação das propostas implicará plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas
neste edital. tais

6.4 - Os preços apresentados devem:
a) refletir os de mercado no momento;
b) compreender todas as despesas incidentes sobre o objeto licitadq tais como impostos, târifaE taxas, fÍetes,
seguros etc.;
c) a falta de assinatura e/ou rubrica na proposta poderá seí suprida pelo representante legal da licitante no curso da
sessão;

d) havendo divergência entÍe valoreypercenhrais grafados numericamente e os grafados poÍ extenso, serào
considerados válidos os valores por extenso;
e) indicação dos dados bancários da pessoa juridica (agência, conta corrente e banco). A falta de tal informaçào
poderá ser suprida posteriormente, caso o licitante venha se sagrar vencedor do certame;

6.5 - Uma vez abertas as pÍopostas, nâo serão admitidos cancelamentos, retificações de valores, alterações ou
âlternativas nas condiçõeVespecificações estipuladas. Não serão consideradas as propostâs que contenham
entrelinhas, emendas, rasuras ou boÍões que não estejam ressalvados;

6.6 o não atendimento de qualquer exigência ou condição deste item, observadas as condições previstas no
subitem 15.6 e 15.7 deste edital, implicará na desclassificação do licitante.

7 - DA HABILITAÇÃO

7.1 - Todas as licitantes, inclusive as microempresas de pequeno porte, deverão apresentaÍ a documentação de

Habilitagão que deverá ser entregue em 0l (uma) viq no ENVELOPE N 02, devidamente fechado e rubricado no
fecho, contendo os documentos determinados no item 7.3 deste edital.

7 .2 Encenada a etapa competitiva e ordenada as ofertas, o Pregoeira procederá a abertura dos envelopes contendo
os documentos de habilitação da licitante que apÍesentou a melhor proposta, procedendo a sua habilitaçào ou
inabilitação.

7.3. - Relativos à habilitrção jurídicâ:
a) - Registro Comercial, no caso de empresa indiüdual;
b) - Ato constitutivq estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registradq em se tratando de sociedade

comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhando de documentos de eleição de seus administradores;
b.l) os documentos em aproço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva,

b.2) Certidão Simplificada e EspeciÍica da JUNTA COMERCIAL
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício,
d) - Decreto de autorizaçâo, em se tratando de empresâ ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato

de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo óÍgão competente, quando a atividade assim o exigir

e) - Alvará de localização e funcionamento - emitido pelo Poder Execuüvo Municipal

7.3.1 - Relrtivos à Regularidade Fiscal
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Juídica (CNPJ);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Federal, Estadual e Municipal. se houver relativo ou sede da
licitante, pertin€nte ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto da licitação;
c) Prova de Regularidade para com is Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicilio ou sede da licitante,
ou outra equivalente, na fonna da lei;
c.l.) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal:

. Certidão Conjunta de Tributos FedeÍais e quanto à Divida Ativa da União.
c.2) faz pane da prova de regularidade para com a Fazenda Estadual:

o Certidão Negativa de Débito Fiscal (CND)

lPm
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. CeÍidão Negativa de Inscriçâo na Divida Aüva.
c.3) faz parte da prova de regularidade com a Fazenda Municipal

. Certidão quanto à Divida Ativa do Municipio
o Certidão Negaüva de Débitos Fiscais relativos ao tributo ISSQN
r Alvará de Localização e Funcionamento;

d) CRF - Certificado de Regularidade do FGTS, com validade na dala de apresentação da proposta.

e) CNDT Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, em cumprimcnto À Lei 12.440/2011 e à
Resoluçlo AdminisÍritivs tf l.470l20ll. expedido pelo ponal do Tribunal Superior do Trabalho,
www.tstjus.br/certidaq atualizado o art.29, Y daLei 8.666193.

7.3.2, QUALTTICAÇÃO TÚCNICA:
a) Comprovação de aptidão para desemçrenho de atividades pertinentes e compativeis em caracteristicas com o
objeto da licitação, mediante a apres€ntaÉo de atestados fornecidos por pessoa juridica de direito público ou
privado.

7.3,3 - Relativos à qualificrçâo econômico-financeira:

a). Certidâo N€gativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede da licitsnt€, ou de
execução pstrimoniâI, emitidâ âté 60 (sessentâ) diff ântes da data de entrega dos envelopes.

7.3.4 - Os licitantes fomecedores deverão anexar no envelope de Habilitação (Documentaçâo Complementar),
declarações, devidamente assinadas pelo representante legal da empres4 sob as penalidades cabiveis, de que:
â) Declara inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do Art. 32 § 2", da Lei 8.666/93
(modelo anexo)

a.l) No caso de micro+mpresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC 12312006, possuir alguma
restrição na documentação referente à regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada, como ressalv4 na
supracitada declaÍação;
b) DeclaÍa que não possú em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 anos, em trabalho noturnq
perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em qualquer tÍabalhq salvo na condição de aprendiz, a paÍtiÍ de 14

anos, nos termos do Art. 7', XXXII, da Constituição Federal e Art. 27, V, da Lei 8.666/93 (modelo anexo);
c) declaração da própria empresa de que não existe em seu quadro de empregados, servidores públicos exercendo
funções de gerencia, administÍação ou tomada de decisão. (modelo anexo),

7,4 - Os documentos necessários à habilitação deverão serem apresentâdos por qualquer processo de cópia
autenticada por cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial, observados sempre os respectivos
prazos de validade, não poderão ser em hipótese nenhuma autenticada por servidor desta Comissão.

7.5 Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do licitante, com
CNPJ e, preferencialmente, com endereço respectivo, devendo ser observado o seguinte:

ero do

7.5.1 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deveÍão estar com o número do CNPJ da matri

7.5.2 - Se o licitante for a filial, todos os documentos deveÍão estar com o número do CNPJ da filial, bem assrm
quanto ao Cenificado de Regularidade do FGTS, quando o licitânte tenha o recolhimento dos encargos
centralizado, devendo, desta forma, apresentar o documento comprobatório de autorização para a centÍalizaçâo, ou,

?.5.3 - Se o licitante for a matriz e o fornecedor do bem for a filial, os documentos deverão ser apresentâdos com o
número de CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente;

7.5.4 Serão dispensados da apresentação de documentos com o número do CNPJ rla hlia.l aqueles documentos
que, pela própria naturezâ, forem emitidos somente em nome da matriz;

7.6 - O não atendimento de qualquer exigência ou condição deste item, observadas as condições preyistas nos
subitens 15.6 e 15.7 deste edital, implicará na inabilitação do licitante;
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E _ DO PROCEDIMI]N'I'O

t.l - No di4 hora e local designados neste instrumento, nâ presença dos interessados ou seus repÍesentântes legais,
o Pregoeira receberá os documentos de credenciamento, a declaração de atendimento aos requisitos de habilitação,
e os envelopes contendo as propostas de preços (envelope I ) e os documentos de habilitação (envelope 2);

E.2 - depois da hora marcad4 nenhum documento e/ou pÍoposta serão recebidos pelo Pregoeir4 pelo que se
recomenda que todos os inleressados un participar da licitação estejam no local designado 15 (qünze) minutos
antes do referido horário, bem como de propostaVdocumentação que não se façam acompanhar de representante do
licitante devidamente credenciado;

8.3 - Após a verificação dos documentos de credenciamento dos Íepresentantes dos licitantes, serão abertos
primeiramente os envelopes contendo as propostas, ocasião em que sení procedida à verificação da conformidade
das propostas com os requisitos estabelecidos neste edital, com exceção do preço, desclassificado-se as

incom patívei s;

8.4 - No curso da sessão, dcntre as propostâs que âtendcrem aos requisitos do item ânt€rior, o âutor da
of€rta de valor mais beixo e os dâs ofertâs com preços até l0yo (dez, poÍ cento) superiores àquela poderâo
fazer novos lances verbais e sucessiyos, €m valor€s distintos € decrescêntes, até a proclamação do vencedor;

8.4.1 - A ofertâ dos lances deverá ser efetuâda no momento em que for conferida â palavrâ ao licitânte, nâ
ordem decrescente dos preços;

t.4.2 - Dos lances ofertados nâo caberá retratação;

E.5 - não havendo peio menos três ofeÍtâs nas condições definidas no subitem anterior, poderão os autores das

melhores propostas. até o màximo de três. oferecer novos lances veóais e sucessivos. quaisquer que sejam os
preços oferecidos (havendo empate nesta condição todos participarão da etapa de lances verbais);

8.6 - em seguida será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que deverào ser
formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes;

E.7 - A Prego€irâ convidará individualmente os licitântes classiÍicados, de forma sequencial, â âpresentar
lenr€s veÍbais, â pârtir do rutor dâ propostâ clsssificrda de maior preço e os demais, em ordem decrescente
de valori

8.t - A desistência em apresentar lance verôal, quando convocado pelo Pregoeira. implicará na manutençâo do
último preço apresentado pelo licitante, paÍa efeito de ordenação das propostas;

8.9 - Caso não s€ Íealizem lances verbais por todos os licitantes, será veriticada a contbrmidade entÍe a proposta

escrita de menor preço e o valor estimado para a contÍatação;

E.l0 - O encerramento da etspa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeira, os licitantes
seu desinteresse em apresentar novos lances;

8.11 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor pÍeço ap sentado,

o Pregoeira verificará a ocorrência do empate previsto no item 12.5 deste Edital para em seguida, examinâr a

aceitabilidade da primeira classificada, quanlo ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito;

8.12 Encerrada a etapa competiúya e ordenadas as ofertas, o Pregoeira procederá à abernrra do envelope
contendo os documentos de habilitâçâo apenas do licitante que apresentou a melhôr propostâ, para verificação do
atendimento das condições fixadas no edital;

8.13 - No caso de inabilitação do pÍoponente que tiver apresentado a melhor ofertq serão analisados os
documentos habilitatórios do licitante com a pÍoposta classificada em segundo lugar, e assim sucessivamente, até
que um licitante, dentre aqueles que participaram da etapa de lances verbais, atenda às condições fixadas neste

edital;

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BE
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88
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8.14 - Nas situações previstas nos subitens 9 9,9. I I e 9 I 3, o Pregoeira poderá negociar diretamente com o
proponente para que seja obtido preço melhor;

8.15 Verificado o atendimento das exigências fixadas nesle edital. será classificada a ordem dos Iicitantes sendo
declarado vencedor e adjudicatário aquele que ocupar o primeiro lugar, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame;

8.1ó - O Pregoeira manteÍá em seu poder os envelopes dos demais licitantes contendo os "Documentos de
Habilitação", duranle prazo de validade das pÍopostas (ó0 dias a contar da apresentação no ceÍtame). Após as
empresas poderão retirálos no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de inutilização dos mesmos. Os licitantes que
não se habilitarem para ofertar lances verbais poderão, ao enc€rramento da sessão, desde que não haja
manifestação de interposição de recurso administraúvo, retirar seus respectivos envelopes;

8.17 - Da Sesúo Pública será lavrada ata circunstanciadq sendo esta assinada pelo Pregoeira e por todos os
licitantes pres€ntes.

9 _ DO RECEBIMENTO
9.1 - Conforme irem "5. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO/ENTREGA DOS PRODUTOS' e
seguintes do Anexo I Termo de Referência deste Edital.

IO - DO J ULGAMf,N'I'O DÀS PROPOS'I'AS

10.1 - Esta licitação é do tipo MENOR PREÇO, em estrita observância do disposto no inciso V do an. 8" do
Decreto no 3.555/20001

10.2 - Serão desclassificadas as propostas que não atendam as exigências e condi@s deste edital;

10.3 - Será considerada mais vantajosa para a Administração e, consequentemente, classificada em primeiro lugar,
as propostas que, satisfazendo a todas as exigências e condições desle edital, apresente o preço máximo aceitável
pela Administração.

10.4 - Havendo absoluta igualdade de valores entre duas ou mais propostas classificadas, após os lances verbais, se

for o caso, o Pregoeira procederá ao desempate, através de sorteio, na forma do disposto no § 2" do artigo 45 da
Lei n" 8.666/93;

10.5- Será ass€guÍada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempre$s - ME e
empresas de pequeno poÍte - EPP, nos seguintes teÍmos:

10.5.1- entende.se por empâtc aquelas situações em que as propostâs âpresentâdss pelas microempresas e

emprcsâs de pequeno porte sejâm iguais ou até 57o (cinco por cento) superiores à pro
classiÍicada;

bem

10.5.2- ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma
a) a microempresa ou empÍesa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentaÍ nova

proposta no prazo mríximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão;

b) não ocorrendo a contÍatação da microempresa ou empresa de pequeno porte. na forma da letra "a' deste item,
serão convocadas as Íemanescentes que porventuÍâ se enquadrem na hipótese do subitem 12.5.1, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito;
c) no caso de equivalência dos valores apÍesentados pelas microempresas e empresas de pequeno poÍe que se

enconüem nos intervalos estabelecido no subitem l l.5.l, será realizado sorteio entre elas para que se identiÍique
aquela que primeiro podeÍá apresentâr melhor oferta;
d) na hipótese da nãG.contÍatação nos termos previstos na letra "a" deste item, o objeto licitado será adjudicado em

favor da proposta originalmente vencedora do certame;
e) o disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apÍesentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte;

10.5.3_ no caso de divergência entre o valor numérico e o por extenso informado pelo licitante, prevalecerá este

último, e entre o valor unitário e o global, se for o caso, prevalecerá o valor unitáÍio.

I
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ll - Do DrR[lro or runçÃo

I1.1 - No prazo de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostês, qualquer pessoa
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar este instrumento convocatório, cuja petição deverá ser
dirigida o Pregoeira;

11.1.1 caberá o Pregoeira decidir sobre a petição no prazo de 48 (quarenta e oito) horas;

11.1.2 - acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do c€rtamei

11.2 declarado o vencedor do certame, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente â intenção
de recorrer, com registro em ata da s{ntese das suas razões, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias
úteis para a apresentação das razões do rmrrso, podendojuntar memoriais, ficando os demais licitantes desde logo
intimados paÍa apresentar contra razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do
recorrente, sendolhes assegurada üsta imediata aos autos;

I1.3 - o(s) recurso(s), que não terá (ão) efeito suspensivo, será (ão) dirigido (s) à autoridade superior, Secretário de
Administração, por intermédio do Pregoeir4 o qual poderá reconsiderar sua decisão, em 5 (cinco) dias úteis ou,
nesse peíodo. encaminhálo (s) à autoridade superior. devidamente informado, para apreciação e decisào. no
mesmo prazo,

11,4 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento;

11.5 - Decididos os Íecursos e conslatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente
homologará o resultado da licitação, e autorizará, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de

Íbmecedores.

11.6 - A falta de manifestação imediata e motivada do (s) licitante (s) na sessão importará a decadência do direito
de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeira ao vencedor;

I2 _ DO PAGAMENTO

l2.l - O pagamento será efetuado nos termos do item "ó. LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO" do Anexo I - Termo
de Referênci4 anexo a este edital
12.2 O pagamento será feito através da funcional programática do exercício de 2020.

I3. DAS PENÀLIDADES

l3.l A licitante vencedora que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente Pregão ficará sqeita
às penalidades previstas no art. 7' daLer 10.52012002 bem como dos aÍs. 86 e 87 da Lei n". 8.666193.

f3.2 A recusa do adjudicatrârio em atender qualquer convocação previ sta neste instrumento convocatório
sujeitará o mesmo as penalidades, gaÍantida préyia defesa em regular processo administrati
área competente destâ Prefeiturâ Municipal, a saber:

a) decadência do direito de participar do pregão em tela;
b) outras penalidades na forma da Lei;

conduzido pela

13.3 - O valor resultante da aplicação da multa prevista será cobrado pela via admini va. devendo ser

recolhida no prazo mríximo de l0 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da comunicação, ou, se não

atendido, judicialmente, pelo dto e com os encargos da execução fiscal, assegurado o conÍaditório e ampla defesa;

13.4 - o licitante que ensejar o retârdamenlo da execu@o da licitação, não mantiver a propostâ, comportar-se de

modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito previo da citação e da ampla
defes4 ficará impedido de licitâÍ e contrataÍ com a Administração, pelo prazo de 05 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a prôpria
autoridade que aplicou a penalidade, e, se for o caso, descredenciado no Cadastro de fornecedores do Município;
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13.5 a não-regularização da documentação, no pfttzo previsto no subitem acim4 implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuizo das sanções pÍevistas acima, sendo facultado a Secretaria de Administração da Prefeitura
Municipal convoc&Í os licitantes remanescentes, na oÍdem de classificação, paÍa prestaçâo do serviço ora licitado
ou revogar a licitação.

13.6 Demais penalidadeVsanções sujeitas para quem descumprir quaisquer condições ou exigêrcias deste edital
e/ou seus anexos estão disciplinadas no item 9 " DAS SANÇÕES", do Anexo Í deste edital

r4 - DAS DÍSPOSIÇOES FltiArS

14.1 - Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos licitantes quanto à intenção de
interposição de recurso, o Pregoeira adjudicará o objeto licitado, que posteriormente será submetido à

homologação pela Secretário de Administração;
14.1.1 - no caso de interposição de recurso(s), após proferida a decisão quanto ao mesmo, a autoridade incumbida
da decisão adjudicará o objeto licitado;

14.2 - A Administração poderá revogar a licitação por razôes de interesse público decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, peÍtinente e suficiente para justificar tal condut4 devendo anulá-la por ilegalidade, de
oficio ou por provocação de terc€iros. medianle parecer escrito e devidamente fundamentado. nos termos do artigo
l8 do Decreto n" 3.555/2000;

14.3 - Decairá do direito de impugnar os termos deste edital o interessado que a tendo aceitado sem objeção,
venha, apósjulgamento desfavorável, apresentar falhas ou irregularidades que o vicieml

14.4 - A participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das respectivas exigências e

condições, bem como na obrigatoriedade do recebimento da Nota de Compra e ou Nota de Empenho, no prazo

máximo de 05 (cinco) dias úteis;

14.5 - O Pregoeira, em qualquer momento, poderá promover diligências újetivando esclarecer ou complementar a

instrução do processo;

14.ó - Não serão considerados motivos para desclassificaçâo, simples omissões ou erros maleriais na proposta ou
da documentação, desde que sejam irrelevantes e não prejudiquem o processamento da licitação e o entendimento
da propost4 e que não firam os direitos dos demais licitantes;

14.7 - As normas disciplinadoras desta licitaçâo serão sempre interpretadas em favor da ampliação da dispula entre
os interessados, desde que não compÍometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança do
fornecimento dos materiais. a t.D
14.E - na hipótes€ de ocorrer lapso do licitante e o mesmo colocar a declaração de atendimento ao!/equisitos de

habilitação, bem como qualquer outro documento pertinente à propostâ de preços dentro doíenvelope de

habilitação, ou vice vers4 o respectivo envelope será entregue ao representante do licita[te que estaÍá autorizado a
abriJo e retiráJa, Lacrando-o em seguida, uma vez que citado documento se encontra no recinto.

14.9 - 0 adjudicatlrio obriga-se a aceitaÍ, nas mesmas condições da pÍoposta, os acréscimos ou supressões do

valor inicial atualizado do objeto da presente licitação, nos termos do art. 65, § l', da Lei n' 8.666/93;

14.10 Os casos omissos nesta licitação serâo resolvidos pelo Pregoeira, que se baseará nas disposições contidas
nas legislações citadas no preâmbulo deste edital;

l4.ll - Os autos do respectivo pr&esso administÍativo que originou este edital estão mm vista franqueada aos

interessados na licitação;
14.12 - A não-regularização da documentação, no przzo previsto no acima, implicará decadência do direito à

contratação, sem prejuizo das sanções previstas no item 15 acim4 sendo facultado a Administração convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contratq ou revogar a licitação.

14.13 - O extrato de aviso desta licitação estará publicado no Diário Oficial do Estado do MA

I
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Informações adicionais poderão ser prestadas pelo Pregoeira na sala da Comissão Permanente de
Licitação nos horários de funcionamento da Prefeitura Municipal de segunda a sexta-feira das 08:30 às 12;00
horas.

DOS ANIXOS

Fazem parte integrante deste edital, os anexos abaixo, sendo eles complementaÍes entre si

ANEXO I Termo de Referência;
ANEXO ll - Formulário Padrão de Propostss de PÍeçosi
ANEXO III - Modelo de Csrta de CÍedenciamento;
ANEXO Modelo de Declaração (Empregador Pessoa Juridica);
ANEXO V - Modelo de Declaração para

ANEXO Vl - Modelo de Declaração que
ANEXO VII Minuta de Contrato.

uisitos de habilitação;

São Bemardo MA, l6 dejaneiro de 2020

UJO LIMA

ME e EPP

cumpre pl

ELIZA

I

I

I

l
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TERITTO DE REFERENCIA

l.l. O presente Pregâo Presencial tem como objeto contÍatação de empresa para fomecimento de Oxigênio
medicinal para atendimento da Secrelaria de Saúde.

2. MOrrvAÇÃO

2.1, Suprir as necessidades da Secretaria de Saúde

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E MODALIDADE LICITATÓRIA

3.1. A contratação, objeto deste Termo de Referência, deverá ocorrer por intermálio de Pregão, cujo tipo
presencial será devidamente juslificado pelo Pregoeira designado para o certame. Ademais tem amparo legal,
integralmente, nas Leis Federais Ír' 10.52012002 e n' 8.666/1993, ki Complementar n' 123/2006 e demais
legislações aplicáveis a este evento e nas condições e exigências descritas no Edital e nas demais prescrições legai s

aplicáveis as assunto.

1. DESCRTÇÃO DOS PRODUTOS:
4. I. PLANILHÀS ORÇAMf, NTARTAS:

DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA:
a) A CONTRATADA deverá fomeceÍ o material conforme a demanda do CONTRATANTE, com as

especificações do contrato, mediante Ordem de Fomecimento;
b) Responsabilizar-se pela entrega do material no prazo determinado;
c) Realizar os serviços de impressão com material de primeira qualidade;

d) Executar a entÍega à medida que forem solicitados pela CONTRATANTE;
e) Prestar todos os esclarecimentos qu€ lhe forem solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente â

todas as reclamações;

OBRIGAÇÓES DA CONTRATNTE:
a) EfetuaÍ o pagamento à empresa de acordo com o prazo e forma estabelecidos no Edital
b) Atestar a inexistência de falhas e imperfeições no material fornecido.

DA DOTAÇÁO ORÇAMENTÁRIA:
As despesas com a execução deste contrato correrão, no exercicio de 2020

l0 122.0050.2054.0000 Manutenção da Secraaria de Saúde

339030 - Material de Consumo
10.301.0340.1015.0000 Mânutenção do Fundo Municipal de Saúde

339030 - Material de Consumo
10.301 .0340.2072.0000 Manutenção do PAB FIXO

339030 - Materid de Consumo

\R PRODUTO UND QTD VLR UNIT rval-R TOTAL

I Oxigênio Medicinal Crrande - G cilindro 80 357,33 28.586.67

2 Oxigênio Medicinal Médio - M cilindro 6 165.3 3 992,00

l Oxigênio Medicinal Pequeno - P cilindro 6 86,6',1 520,00

4 Regulador para cilindro de Oxigênio -
RMF

tlnd t0 360,00 3.600,00

33.698.6'7

I. DO OBJETO

e
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5. PRAZO, FORT'A E ITOCAL DE ENTREGA
S.l.Os produtoVserviços serão requisitados de forma parcelad4 de acordo com as necessidades da
CONTRATANTE e deverão seÍ entÍegues em ate l5 dias após a ordem de fomecimento/pedido, na sede do
município de São Bemardo;

5.2. As entregas serão paÍcelss durante o ano de 2020.

5.3.4 Fiscalização e aceitação do objeto será do ôrgão responúvel pelos atos de controle e administração do
contrato decorrente do processo de licitação, através de servidores da Unidade Administrativa em questão,
mediante Portaria. Sendo que os produtos serão recebidos depois de conferidas as especiÍicações, quantidades e
prazo de validade dos mesmos;

5.6.5ó serão aceitos os fornecimentos de produtos que estiyerem de acordo com as especificações exigidas, estando
sua aceitação condicionada à devida fiscalização dos agentes competenles. Não serão aceitos produtos cujos preços
unitários excedam o valor medio encontrado no mercado.

5.7. O recebimento se efetivará nos seguintes termos

5.7.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com a especificação;

6. DO PAGAMT]N'I'O
6.1. Os pagamentos devidos serão conforme requisição e entrega dos produtos, ou seja, de modo

6.2. A CONTRATADA deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descriçAo do objeto e quantidade discriminada
e acompanhada da requisiçâo dos mesmos.

6.3. O Pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade hscal da empresa, ficando a

CONTRATADA, ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ser renovadas no prazo de

seus vencimentos.

6,4.A CONTRATANTE se obriga a efetuar o pagâmento nas condições estabelecidas;

6.5. O pagamento será realizado mediante emissão de nota fiscal, em até 30 (trinta) dias após a entrega e aceitação

dos produtos,

6.6. Em caso de inegularidade na ernissão dos documentos hscais, o prazo de pagamento seÍá contado a partir de

sua reapresentâção, desde que devidamente Íegularizados;

6.5. No caso de aplicação de alguma multa o pagamento ficará sobrestado até a integal quitâção da mesma. A
CONTRATANTE poderá se assim entender, descontar o valor de multas por ventuÍa
pagamentos que realizar à CONTRATADA.

7, \'IGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
7.1 O Prazo de Vigência da Ata de Registro será de 12 meses a contar de sua publicação

8. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO
8.1. Os itens deste TERMO DE REFERÉNCIA, a seÍem contratados após regular procedimento licitatório, serào

E.2. Os atos previstos no item anterior serão exercidos no interesse da administração pública e não excluem e nem
reduzem a responsúilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade e, na sua

ocorrência, não implica em co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes ou prepostos,

8.3. A CONTRATANTE se Íeserva ao direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto do CONTRATO, se ern

desacordo com as especihcações e as cláusulas contratuais;

apli em qualsquer

-l

objeto de acompanhamento, controle, Íiscalização e avaliação por sewidor: 

-
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8.4. Quaisquer exigências da fiscalizaÉo inerentes ao objeto do CONTRATO deverão ser prontamente
atendidas pela CONTRATADA sem ônus para a CONTRATANTE.

9. DAS INFRAÇÔES E DÀS SANÇÓES ADMINISTRATIVAS
9.1 A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da contratação é

aquela prevista no Edital.

IO. DOTAÇÁO ORÇAMENTARIA
10.2, As despesas ocorrerão por conta da seguinte Dotação Orçamentá,ria

São BernarddMA), l6 dejaneiro de 2020

HAROLDO DE CASTRO AIRES
Secretário de Saúde

I
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ANEXO II (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

PROPOSTAS DE PREÇOS Licitação Ít'. 00612020
Modalidade: Pregão - Tipo: Menor Proço por Item
Consumidor: Prefeitura Municipal de São Bemordo-MA
Licitante.
CNPJ
Telefone Fax
E-mail
Endereço
Cidade: Estado CEP

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT VALOR
TINITARIO

VAI,OR
TOTAL

0t
02
03

Estando de acordo com os termos do ato
convocatório e com a legislação nele indicad4
propomos os valores acima com validade da
proposta de dias,
com pagamento âtÍavés do Bânco _
Agencia no C/C n"
Cidade de

na

Cidade-LIF, de de 2020

Valor Total da PÍoposta: R$ (valor por
e\lenso). Przzo de Entrega
Nome por extenso do representante
legal RG n"

CPF,À4FSSP
CARIMBO E

ASSINATT]RA DO REPRESENTANTE LEGAL
DA EMPRESA,

no

innocrssorn.roor0o I
._J

DESCRIÇÃO DOS ITENS

I

9
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ANEXO ltt

MINUTA DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÀO BERNARDO.MA
REF, EDITAI- DE LICITAçÀO PIJBLtCA
MODALIDADE DE PREGÃO N', OOÔ/2020

TIPO MENOR PREÇO POR ITEM.

Nós, abaixo assinados, nomeamos e credenciamos o (a) Sr (a) portador(a) do
/SSP CPF n" a nos representar junto a

PREFEITT]RA MT'NICIPAL DE O BERNARDO. a fim de participar dos trabalhos de abertuÍa das Propostas e

Documentos Complementares de Húilitação para o Pregão Presencial N". /2020, marcado para o dia

__J _J2020, às l5:00horas, o(a) qual tem amplos poderes para representar a empresa ouloÍgante, formulaÍ
ofertas e lances veóais, negociar preços, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de
interposição de recursos e praticar todos os demais atos peÍtinentes ao certame. l,x,al. ! I Assinatura
do Íepresentânte legal sob carimbo RG: CPF: CNPJ,MF da empresa.

OBS. Deverá ser reconhecida a hrma em caso de representação por meio de procuração particular.

Assinatura do Representante Legal sob carimbo
RG:

CPFÀ{F
CMJ/Iv{F da empresa

RG n"
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAçÃO @mpÍegador Pessoa Jurídica) (papel timbrado da empresa)

A PREFEITURA MI,NICIPAI DE SÃO BERNARDO.MA.

Ref. Edital de Licitação na Modalidade Pregão

N". 006/2020 - Tipo menor preço por item.

DECLARAÇÀO

inscrita no CNPJ n"
sediada na 

- 

n" _, Baino CEP
Municipio/Estado por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a)

poÍtador da Caneira de Identidade no

SSP e do CPF n" abaixo
assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de Pregão Presencial no. 00612A20, DECLARA, sob as penas da
Lei, que:

- Está ciente da obrigatoriedade de derlarar a superveniência de fatos impeditivos da habilitação;

- Não possui em seu quadro de pessoal empregados com menos de l8 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre, e menores de l6 (dezesseis) anos, em qualquer trabalhq salvo na condição de aprendiz, a partir de l4
(quatorze) anos, nos termos do inciso XXXII do art. 7' da Constituição Federal e Inciso V, Art. 2'] da Lei
8666/93, com relação determinada pela Lei n". 9.854/1999

- Não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo Municipal/Estadual exercendo
funções técnicas, comerciais, de gerenci4 administração ou tomada de decisão, (inciso Itr, do aí. 9" da Lei
8666/93 e inciso X, da Lei Complementar n". 04/90), inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação,
na forma do § 2', art.32, daLet n'. 8666/93;

Obs.: No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte que. nos LC 12312006, possuir alguma
restrição na documentação referente à regularidade fiscal, esta
supracitada declaração.

onada. como ressalva, na

Local e data

Assinatura do RepÍesentante Legâ.I sob carimb
RG:

CPF/.1\,íF

CNPJÀ4F da empresa

I 
PRoCESSo ,nr^ ôt .\ô ? |



MODALIOADE

PlvÍ .FOLHANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BE
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

ANEXO V
REQT,'ERIMENTO DE BENIFICIO DO TRATAMENTO DTFERENCIADO E DECLARAÇÂO PARA

MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
(Lei Complementar 123 12006.)

Eu, portador (a) da Carteira de Identidade R. G. n"
SSP/ e do CPFÂüF no. representante da empresa

solicitamos na condição de MICROEMPRESAS/EMPRESA DE PEQUENO PORTE, quando da sua participação
na licitação, modalidade de hegão Presencial n' /ZO2O, seja dado o tratamento diferenciado concedido a essas

empresas com base nos artigos 42 a 45 da Lei Complemenl.aÍ ít'. 12312006.

Declaramos ainda. oue não eriste oualquer €ntre os Dreyistos nos incisos do § 4o do ârtiso 3'
da Lei Complementâr Federal n'. 12312006.

Como prova da referida condição, apresentamos em documento anexo, CERTIDÃO emitida pela Junta
Comercial para comprovação dâ condição de Microempresâ ou empresa de P€queno Port.

de 2020.

Assinatura do representante legal sob

RG:
CPFÀ4F

CNPJ^{F da empresa

PR0CESS0_«Utarrir.s_9 _I

I

_ , ,_--, CNPJÀ4F n".



PllI .FOLHAN'

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
ESTADO DO MARANHÂO

CNPJ: 06.125.389/O001-88

ANEXO VI

(MODELO DE DECLARAÇÃO DANDO CIENCIA DE QT-IE CTIMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE
HABILITAÇAO)

Declaramos em atendimento ao previsto no Edital de Pregão n'. J2020, que cumprimos plenamente

os requisitos de habilitação exigidos para participação no presente certame.

Local e data

Assinatura e Carimbo Representante Legal

PRôCESSO ,n2n ç 1o c, 9_ I

DO


