CENTRAL DE LICITAÇÕES
Comissão Permanente de Licitações – CPL I

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020
Processo licitatório n°026/2020-SMS
OBJETO: Registro formal de preços para eventual e futura aquisição de FÓRMULA MODIFICADA
PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, suplemento líquido, polimérica, hipercalórica (2.0 kcal/ml),
hipoproteíca, normolipídica, para pacientes renais em tratamento conservador, sem sacarose (Embalagem
de 200 ml), para fins de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por LOTE
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Municipal nº
042, 07 de abril de 2020, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e suas alterações, do
Decreto Municipal n0 177, de 29 de setembro de 2014, do Decreto Municipal n0097, de 18 de maio de
2015, do Decreto n0 024/2018, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir de 29/04/2020, às 11horas
ABERTURA DAS PROPOSTAS:14/05/2020, às 09horas
INÍCIO DA DISPUTA: 14/05/2020, 10:30horas
SISTEMA ELETRÔNICO:
Banco do Brasil - Cód: 812802
COORDENAÇÃO DO PROCESSO:
Marise Cavalcanti de Melo
Pregoeira

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoes-e.com.br
E-mail: cpl_olinda@hotmail.com
Fone/Fax: 3439-3165- R. 232 – FAX/FONE: 3439-3593
Endereço: Av. Santos Dumont, nº 177, Varadouro
Olinda/PE – CEP 53.010-230

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).
SECRETARIA DEMANDANTE: Secretaria Municipal de Saúde, cujo (a) secretário (a) é a autoridade
solicitante e o ordenador de despesas, utilizando recursos orçamentários do referido órgão para fazer face
às despesas da contratação.
OBSERVAÇÕES: esta licitação é voltada a participação exclusiva de Microempresas – ME, Empresas
de Pequeno Porte – EPP e Microempreendedor Individual – MEI, em atendimento a Lei Complementar
N.º 123/2006; Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização
do certame na data marcada, a sessão será remarcada automaticamente e terá início somente após
comunicação via sistema aos participantes no sítio www.licitacoes-e.com.br.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020
Processo licitatório n° 026/2020

O MUNICÍPIO DE OLINDA, inscrito no CNPJ sob o n0 10.404.184/0001-09, por meio da Pregoeira Marise
Cavalcanti de Melo, designada pela Portaria nº 078/2020-GS/SEFAD, de 03 de março de 2020, torna
público, para conhecimento dos interessados que, em atendimento a CI n0 34/2020 – Coordenação de
Nutrição da Secretaria de Saúde de Olinda, realizará licitação, para registro de preços, na modalidade
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, para
execução indireta, sob regime de empreitada por preço unitário, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17
de julho de 2002, do Decreto Municipal nº 042, 07 de abril de 2020, da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, e suas alterações, do Decreto Municipal n0 177, de 29 de setembro de 2014, do Decreto
Municipal n0 097, de 18 de maio de 2015, do Decreto n0 024/2018, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.
Recebimento de Propostas: A partir de 29/04/2020, às 11horas.
Abertura das Propostas: 14/05/2020, às 09horas
Início da Disputa: 14/05/2020, às 10:30horas
Local: Portal do Banco do Brasil S/A (www.licitacoes-e.com.br)

1. DO OBJETO
1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Registro formal de

preços para eventual e futura aquisição de FÓRMULA MODIFICADA PARA NUTRIÇÃO
ENTERAL, suplemento líquido, polimérica, hipercalórica (2.0 kcal/ml), hipoproteíca, normolipídica,
para pacientes renais em tratamento conservador, sem sacarose (Embalagem de 200 ml), para fins de
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
2. DA ESTIMATIVA DE PREÇOS E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2.1. O valor estimado da contratação é de R$ 20.424,96 (vinte mil, quatrocentos e vinte e quatro

reais e noventa e seis centavos), devendo ser desclassificadas as propostas que excedam tal teto, nos
termos do art. 40, inc. X e art. 48, inc. II da Lei Federal nº 8.666/93.
2.2. As despesas para atender as obrigações decorrentes desta licitação estão programadas em dotação

orçamentária própria, prevista do orçamento da Secretaria Municipal de Saúde de Olinda para o
exercício de 2020, na classificação assim discriminada: : Programa: 3050; Projeto/Atividade: 4038;
Subação: 966; Elemento de Despesa: 3.3.90.32; Fonte: 101.
3. DO REGISTRO DE PREÇOS
3.1. As regras referentes ao órgão gerenciador e participantes, são as que constam da minuta de Ata de

Registro de Preços constante no ANEXO III.
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3.2. Não será admitida adesão de outros órgãos da Administração Pública.

4. DO CREDENCIAMENTO
4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no Sistema de Compras do Banco do

Brasil, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma
eletrônica.
4.2. O cadastro nainstituição bancária provedora do sistema (Banco do Brasil) deverá ser feito no sítio

www.licitacoes-e.com.br, para fins de obter a senha de acesso pessoal ao sistema de compras
eletrônicas.
4.2.1. A efetivação do credenciamento do pretenso licitante junto ao provedor do sistema não é

de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Olinda, devendo aquele adotar, sob sua
única e exclusiva responsabilidade, as medidas preventivas necessárias para garantir o
cumprimento de tal condição de participação;
4.2.2. Recomenda-se:
4.2.2.1. A leitura da “Cartilha do Fornecedor”, disponível no site http://www.licitacoes-

e.com.br, no link “Ajuda”, para dirimir eventuais dúvidas relacionadas ao
manuseio do sistema; e
4.2.2.2. Que as licitantes apresentem suas propostas com antecedência, não deixando para

cadastrá-las no dia do certame, de modo a evitar eventuais dificuldades de acesso
ao sistema para registro tempestivo da proposta comercial. O sigilo das propostas
é garantido pelo Banco do Brasil e apenas na data e horário previstos para a
abertura, as propostas tornam-se publicamente conhecidas.
4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu

representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a
este Pregão.
4.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome,

assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão
ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.
4.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no sistema e

mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder,
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se
tornem desatualizados.
4.5.1. A não observância do disposto no “subitem anterior” poderá ensejar desclassificação no

momento da habilitação.
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4.6. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do

sistema, para imediato bloqueio de acesso.
4.7. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização da

sessão de disputa de preços na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e endereço eletrônico anteriormente estabelecidos,
desde que não haja comunicação do(a) Pregoeiro(a) em contrário.
5. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO
5.1. Poderão participar deste PregãoexclusivamenteMicroempresas – ME e Empresas de Pequeno

Porte – EPP, cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com
credenciamento regular junto ao Sistema Licitações-e.
5.1.1. Os licitantes deverão portarchave e senha de acesso para utilizar osistema.
5.2. Não poderão participar desta licitação os interessados:
5.2.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da

legislação vigente;
5.2.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
5.2.3. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
5.2.4. Que estejam sob decretação judicial de falência, concurso de credores,recuperação

judicial ouem processo de dissolução ou liquidação;
5.2.5. Empresa cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico,

consultivo, deliberativo, administrativo ou sócios, sejam servidores ou dirigentes de órgão
ou entidade contratante ou responsável desta licitação;
5.2.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras,

coligadas ou subsidiárias entre si, quaisquer que sejam sua forma de constituição;
5.2.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição

(Acórdão nº 746/2014-TCU- Plenário).
5.3. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo

próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
5.3.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de

2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus artigos. 43 e
47;
5.3.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
5.3.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
5.3.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
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5.3.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz,
nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
5.3.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa

SLTI/MPnº 2, de 16 de setembro de 2009.
5.3.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou

forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da
Constituição Federal;
5.4. Não existindo campo próprio do sistema eletrônico para assinalação de todas as declarações

mencionadas no item anterior, fazer constá-las na proposta comercial de preços, conforme modelo do
ANEXO V.
5.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções

previstas em lei e neste Edital.
6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os

documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço,
até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá

por meio de chave de acesso e senha.
6.2.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de

habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos
termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
6.3. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do

Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
6.4. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
6.5. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento
da proposta.
6.6. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente

serão disponibilizados para avaliação da Pregoeira e para acesso público após o encerramento do envio
de lances.
7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
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7.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos

seguintes campos:
7.1.1.
7.1.2.
7.1.3.
7.1.4.

Valor unitário e total do lote;
Marca;
Fabricante;
Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação
contidas no Termo de Referência, indicando, no que for aplicável,o modelo, o prazo de
validade ou de garantia, o número do registro ou inscrição do bem no órgão competente,
quando for o caso;

7.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no
fornecimento dos bens.
7.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação
de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
7.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua

apresentação.
7.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência, quando

participarem de licitações públicas;
7.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas por parte dos contratados pode ensejar a

fiscalização do Tribunal de Contas e, após o devido processo legal, gerar as seguintes
consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos
agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao
erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do
contrato.
8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE
LANCES
8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na

data, horário e local indicados neste Edital.
8.2. O(a) Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que

não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios
insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
8.2.2. A

desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
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8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido

contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas

participarão da fase de lances.
8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o(a) Pregoeiro(a) e os

licitantes.
8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do

sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.
8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total porlote.
8.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da

sessão e as regras estabelecidas neste Edital.
8.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado

pelo sistema.
8.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos

lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá respeitar o valor
mínimo de redução entre o lance do fornecedor e o melhor lance.
8.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”,

em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
8.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o

sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de
tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a
recepção de lances.
8.11. . Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da

oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste
prazo.
8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os

autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de
três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.
8.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances

segundo a ordem crescente de valores.
8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores,

haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na
ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o
qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

Página 7 de 50
CENTRAL DE LICITAÇÕES
Av. Santos Dumont, nº 177 – Varadouro – Olinda/PE – CEP 53.010-230
Fone: 3439-3165- Ramal: 232 – FAX/FONE: 3439-3593
E-MAIL: cpl_olinda@hotmail.com

8.13. Poderá o(a) Pregoeiro(a), auxiliado(a) pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício

da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências
de habilitação.
8.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e

registrado em primeiro lugar.
8.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do

menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
8.16. No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
8.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeira persistir por tempo superior a dez

minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas
da comunicação do fato pelo(a) Pregoeiro(a) aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para
divulgação.
8.18. O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO POR LOTE, conforme definido neste

Edital e seus anexos.
8.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
8.20. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de

maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
8.21. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto

no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens
produzidos:
8.21.1. No país;
8.21.2. Por empresas brasileiras;
8.21.3. Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
8.21.4. Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para

pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras
de acessibilidade previstas na legislação.
8.22. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as

propostas ou os lances empatados.
8.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a Pregoeira deverá encaminhar, pelo

sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja
obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
8.23.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais

licitantes.
8.23.2. A Pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro)

horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
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8.24. Após a negociação do preço, a Pregoeira iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
9.1. Encerrada a etapa de negociação, a Pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar

quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao estimado pela
Administração, observado o disposto no art. 44, do Decreto Municipal n.º 042/2020 c/c o §3º do art.
4º-E da Lei nº 13.979/20.
9.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final incompatível com

o estimado pela Administração, ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
9.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos,

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação
não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à
totalidade da remuneração.
9.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a

legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
9.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com

vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso
prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro)horas de antecedência, e a ocorrência será
registrada em ata;
9.5. A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio

de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, nos termos do art. 43, §2º do
Decreto Municipal nº 042/2020,sob pena de não aceitação da proposta.
9.5.1. É facultado a Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação

fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo;
9.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pela Pregoeira, destacam-se os que

contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou
propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo
indicados pelamesma, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de
não aceitação da proposta;
9.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará a proposta ou lance

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
9.7. Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e

horário para a sua continuidade.
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9.8. A Pregoeira poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que

apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a
negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
9.8.1. Também nas hipóteses em que a Pregoeira não aceitar a proposta e passar à subsequente,

poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
9.8.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais

licitantes.
9.9. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a Pregoeira verificará a habilitação do

licitante, observado o disposto neste Edital.
10.

DA HABILITAÇÃO
10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da

proposta classificada em primeiro lugar, a Pregoeira verificará o eventual descumprimento das
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: a) Cadastro de
Fornecedores do Município de Olinda – CRC;b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas
CEIS,
mantido
pela
Controladoria-Geral
da
União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade
Administrativa,
mantido
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);d) Lista de Inidôneos e o Cadastro
Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de
Contas da União – TCU.
10.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das

alíneasacima pela Consulta Consolidada
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/);

de

Pessoa

Jurídica

do

TCU

10.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu

sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica
da qual seja sócio majoritário.
10.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por
parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
10.1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de

fornecimento similares, dentre outros.
10.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
10.1.3. Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por falta de

condição de participação.
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10.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por

meio do sistemaLicitações-e, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à
regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica.
10.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista neste edital, mediante utilização do

sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no Licitações-e até o
terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;
10.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do Licitações-e

para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em
conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.
10.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a

consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pela Pregoeira lograr
êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 48, §2º, do Decreto
Municipal 042, de 07 de abril de 2020.
10.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhálos, em formato digital, via sistema,no prazo de 02 (uma) hora,nos termos do art. 48, §1º, do Decreto
Municipal nº 042/2020, sob pena de inabilitação.
10.3.1. Os documentos complementares a serem requisitados e apresentados não poderão ser os

já exigidos para fins de habilitação no instrumento convocatório. Em outras palavras, não
se trata de uma segunda oportunidade para envio de documentos de habilitação. A
diligência em questão permite, apenas, a solicitação de documentos outros para
confirmação dos já apresentados.
10.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação

dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento
digital.
10.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles

legalmente permitidos.
10.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a

filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
10.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de

documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização
do recolhimento dessas contribuições.
10.7. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens

a seguir, para fins de habilitação:
10.8. Habilitação jurídica:
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10.8.1. Registro Comercial, no caso de Empresa Individual: Ato Constitutivo, Estatuto ou

Contrato Social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatório da eleição de seus administradores;
10.8.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada -

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;
10.8.3. Em se tratando de Sociedades por Ações: publicações no Diário Oficial do seu respectivo

Estatutos Social em vigor, acompanhadas do documento comprobatório de eleição de
seus administradores
10.8.4. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no

Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
10.8.5. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da

consolidação respectiva;
10.9. Regularidade fiscale trabalhista:
10.9.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas

Físicas, conforme o caso;
10.9.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, ou Certidão
Positiva com Efeitos de Negativa.
10.9.2.1. Em decorrência da pandemia relacionada ao COVID-19, a Receita Federal do

Brasil (RFB), conjuntamente com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), expediu a Portaria de nº 555/2020 prorrogando por 90 (noventa) dias o
prazo de validade das Certidões Negativas de Débitos e das Certidões Positivas
com Efeitos de Negativas, devendo ser considerado habilitado o licitante, ainda
que a Certidão Tributária Federal apresentada no certame esteja vencida, desde
que tenha sido expedida e encontrava-se válida até o dia em que a citada Portaria
foi publicada no Diário Oficial da União, o ocorreu em 24/03/2020;
10.9.2.2. Para estas certidões a validade do referido documento será prorrogada

automaticamente.
10.9.2.3. Na forma prevista no item do 2 da Circular Caixa nº 893, de 24 de março de

2020, os CRF vigentes em 22 de março de 2020 terão prazo de validade
prorrogado por 90 (noventa) dias, a partir a partir da data de seu vencimento
10.9.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS),

comprovada através de apresentação de certidão fornecida pela Caixa Econômica
Federal;
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10.9.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva
com efeitos de Negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
10.9.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
10.9.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa

à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
10.9.7. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do
seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
10.9.8. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, comprovada através de Certidão de

Regularidade Fiscal, emitida pela Prefeitura Municipal do domicílio ou sede da licitante
10.9.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa

de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que estas apresentem alguma
restrição, sob pena de inabilitação.
10.9.10. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal

deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos
somente em nome da matriz.
10.10. Qualificação Econômico-Financeira.
10.10.1. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor ou

distribuidores (caso exista mais de um) da sede da licitante, ou de seu domicílio ou, no
caso de empresas em recuperação judicial, que já tenham tido o plano de recuperação
homologado em juízo, certidão emitida pela instância judicial competente que certifique
que a licitante está apta econômica e financeiramente a participar do procedimento
licitatório;
10.10.2. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial referente aos processos

distribuídos pelo PJe (processos judiciais eletrônicos) da sede da licitante ou de seu
domicílio;
10.10.2.1. As empresas sediadas em Pernambuco, além da apresentação da Certidão

Negativa de Falência, Recuperação Judicial e/ou Extrajudicial, também deverão
apresentar a “CERTIDÃO DE LICITAÇÃO”(10 Grau de Jurisdição) emitida
pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do site
www.tjpe.jus.br., conforme determina a Instrução Normativa do TJPE, n0 07 de
20/06/2015;
10.10.2.2. A certidão descrita no “subitem 10.10.2”somente é exigível quando a certidão

negativa de Falência ou Recuperação Judicial do Estado da sede da licitante ou
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de seu domicílio (“subitem 10.10.1”) contiver a ressalva expressade que não
abrange os processos judiciais eletrônicos;
10.10.2.3. Para aferição da Qualificação Econômico-Financeira, será exigido também da

licitante comprovação de possuir capital social ou patrimônio líquido mínimo
de 10% (dez por cento) do valor estimado para contratação (valor máximo
admitido), na forma da lei.
10.10.2.4. A comprovação da exigência acima se dará, obrigatoriamente, através da

apresentação do ato constitutivo ou balanço patrimonial, conforme o caso, onde
esteja expressamente consignado o valor do capital social ou patrimônio social
do licitante.
10.11. Qualificação Técnica
10.11.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e

prazos compatíveis com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de no
mínimo 01 (um) Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
10.11.2. Autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa e de licenciamento

junto ao órgão competente de saúde dos Estados, Distrito Federal ou Municípios,
observados os requisitos técnicos definidos em regulamento desses órgãos, conforme
art. 2º do Decreto nº 8.077, de 14 de agosto de 2013, norma regulamentadora da lei nº
6.360, de 23 de setembro de 1976, para o exercício de atividades relacionadas aos
produtos objeto desta licitação e compatíveis com indústria, distribuidora e/ou
importadora de Material Médico Hospitalar;
10.11.2.1. A licença sanitária de funcionamento emitida pelo órgão Municipal ou Estadual

competente, da empresa participante da Licitação, deverá estar válido na data do
certame. Não será aceita licença de funcionamento com endereço diverso do
endereço atual de funcionamento da empresa; caso a licença de funcionamento
esteja vencida, a proponente deverá apresentá-la acompanhada de protocolo de
revalidação, sendo necessário que este tenha sido requerido até 120 (cento e
vinte) dias anteriores ao término da data da vigência da licença de
funcionamento, conforme disposto no § 2° do art. 22 do Decreto n° 74.170/74;
10.11.2.2. As renovações do Certificado de Registro de Produtos no Ministério da Saúde,

emitido pela Secretaria de Vigilância Sanitária dentro do prazo de validade, só
serão válidas se publicadas no DOU, não havendo nenhum outro documento
que as substituam.
10.11.3. Certificado de Regularidade Técnica junto a Agência Nacional de Vigilância Sanitária –

ANVISA e ao Conselho Regional de Nutriçao, válido na data do certame;
10.11.4. Autorização Especial – AE emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária –

ANVISA, publicada no Diário Oficial da União, de acordo com a portaria nº 344/98,
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para fabricantes, importadores ou distribuidores, para medicamento sujeito a controle
especial.
10.11.5. As especificações deverão seguir rigorosamente ao solicitado nesse Edital, incluindo o

produto indicado (nome comercial), do fabricante e a procedência do produto.
10.12. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a

licitante qualificada como Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
10.12.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de

habilitação;
10.12.2. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal

e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a
declaração
do
vencedor,
comprovar
a
regularização
da
documentação, para pagamento ou parcelamento do
débito e paraemissão de eventuais certidões negativas
ou positivas com efeito de
certidão negativa, nos termos do art. 43, § 1º, da Lei Complementar n 123, de 14 de
dezembro de 2006.
10.12.3. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública,

quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa;
10.12.4. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no “subitem 10.12.2” deste

Edital, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
neste Edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação, a teor do
que dispõe o art. 43, § 2º, da Lei Complementar n 123, de 14 de dezembro de 2006.
10.13. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Pregoeira

suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
10.14. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer

dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
10.15. Os documentos que não tiverem prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor somente

serão válidos desde que tenham sido expedidos, no máximo, dentro dos 60 (sessenta) dias
anteriores à data fixada para o recebimento dos documentos.
10.16. Caso todos os licitantes forem inabilitados ou não puderem comparecer a licitação, o(a)

Pregoeiro(a) encaminhará os autos à autoridade competente para que esta analise a viabilidade
de conceder aos licitantes, o prazo de 08 (oito) dias úteis para envio de nova documentação de
habilitação exigida, conforme disposto no art. 48, §3º da Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993.
10.17. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será

declarado vencedor.
10.18. Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às exigências

para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na
ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.
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10.19. Quando a proposta do licitante vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a

contratação, poderá ser convocada a quantidade de licitantes necessária para alcançar o total
estimado, respeitada a ordem de classificação, observado o preço da proposta vencedora,
precedida de posteriorhabilitação, nos termos do art. 48, §5º, do Decreto Municipal 042, de 07
de abril de 2020.
11.

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de até duas

horas, a contar da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no sistema eletrônico e deverá:
11.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas,

rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais
rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
11.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins

de pagamento.
11.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da

execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
11.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo,

tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
11.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o

valor global em algarismos e por extenso, nos termos do art. 5º da Lei nº 8.666, de 21 de julho de
1993.
11.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os

primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por
extenso, prevalecerão estes últimos.
11.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter

alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado,
sob pena de desclassificação.
11.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela

que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro
licitante.
11.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares

estarão disponíveis na internet, após a homologação.
12.

DOS RECURSOS
12.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante

qualificada como Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, se for o caso, qualquer
licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, de forma imediata, em campo próprio
do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.
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12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao(a) Pregoeiro(a) verificar a tempestividade e a existência

de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
12.2.1. Nesse momento o(a) Pregoeiro(a) não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará

as condições de admissibilidade do recurso (sucumbência, tempestividade, legitimidade,
interesse e motivação– TCU Ac. 520/2014-Plenário, item 9.5.1.).
12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a

decadência desse direito.
12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três)

diasúteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes,
desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema
eletrônico, em igual tempo, que começará a correr a partir do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de
seus interesses, nos termos do art. 49, § 1º, do Decreto Municipal nº 042, de 07 de abril
de 2020.
12.3. As razões de recurso serão dirigidas à autoridade superior competente, por intermédio do(a)

Pregoeiro(a), a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse
mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida em
igual prazo, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade, a teor do que dispõe o
art. 109, § 4o , da Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993.
12.3.1. Os recursos poderão ser encaminhados ainda por via eletrônica, no prazo indicado neste

edital, através do seguinte endereço:cpl_olinda@hotmail.com.
12.3.2. O envio de recurso por via eletrônica deverá ser feita através de documento digitalizado,

com a devida visualização da assinatura de quem o subscreve.
12.3.3. No momento da interposição do recurso, o recorrente deverá fazer prova de que o seu

subscritor possui poderes necessários de representação, sendo dispensada a juntada de
documentos que já instruam o processo.
12.4. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
12.5. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante

neste Edital.
13. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
13.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
13.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública,
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
13.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123, de
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14 de dezembro de 2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
13.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com a

fase do procedimento licitatório.
13.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no Licitações-e,

sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
14.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do(a) Pregoeiro(a),

caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos
recursos apresentados.
14.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente

homologará o procedimento licitatório.
15.

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

15.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias úteis,

contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de
validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital.
15.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da

Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e
devolvida no prazo em igual prazo, a contar da data de seu recebimento.
15.2.1. O prazo estabelecido no “subitem15.1” para assinatura da Ata de Registro de Preços

poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo
fornecedor e desde que ocorra motivo justificável durante o seu transcurso, e aceito pela
Administração.
15.3. O(A) gerenciador(a)da Ata convocará formalmente os fornecedores, informando dia e hora para a

assinatura da Ata de Registro de Preços.
15.4. A Assinatura da Ata de Registro de Preços ocorrerá na sede da Secretaria de Saúde de Olinda,

situada na Rua do Sol, No 311 – Carmo - Olinda/PE, observado o disposto no “subitem 15.2” deste
Edital.
15.5. Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da convocação para a assinatura do

registro de preços ou se recuse a assiná-lo nas condições estabelecidas na proposta aceita, poderão ser
convocados para assinar a Ata de Registro de Preços os participantes remanescentes, observada a
ordem de classificação, em igual prazo e nas mesmas condições, nos termos do artigo 14, parágrafo
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único, do Decreto Municipal nº 177/2014, assegurando-se, contudo, o direito a ampla defesa e ao
contraditório.
15.6. O prazo de validade da ata de registro de preços resultante deste certame será de 12 (doze) meses,

contados a partir de sua assinatura, período no qual a Detentora da Ata se obriga a garantir o objeto e
os preços registrados.
15.7. O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preçosdeverá ser assinado no prazo de validade

da ata de registro depreços.
15.8. Não será admitida adesão de outros órgãos da Administração Pública.
15.9. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada na forma dos artigos 21 e 22 do Decreto

Municipal nº 177/2014, e suas alterações, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
16. DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO E DO TERMO ADITIVO
16.1. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação do

órgão contratante, para assinatura do contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital.
16.1.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a

assinatura do Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura
doAdjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou
meio eletrônico, para que seja assinado em igual prazo, a contar da data de seu
recebimento.
16.1.2. O prazo previsto no “item 16.1” poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação

justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
16.2. A recusa injustificada da empresa vencedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar o

instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido no “item 16.1”, acarretará a aplicação das
penalidades estabelecidas pela Administração Pública.
16.3. A contratação será precedida da inscrição da licitante no Cadastro Municipal e da emissão de nota

de empenho, sendo convocada a adjudicatária para assinatura do termo de contrato.
16.4. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das

condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a
vigência do contrato ou da ata de registro de preços.
16.4.1. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação

consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a
Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais
cabíveis, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após
a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais
documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro
de preços.
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16.5. O contrato oriundo dessa licitação terá vigência por 12 (doze) meses, a partir da data de sua

assinatura, observando-se os créditos orçamentários, podendo ser prorrogado, por interesse das partes
e havendo disponibilidade orçamentária, nas hipóteses previstas no artigo 57, § 10 da Lei Federal nº.
8.666/93 e suas alterações.
16.6. O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou

supressões que se fizerem necessárias até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, consoante art. 65, §1°, da Lei Federal nº 8.666/93.
17.

DO REAJUSTAMENTO
17.1. O valor do Contrato será fixo e irreajustável, haja vista a vedação de reajuste para periodicidade

contratual inferior a 12 (doze) meses, nos termos do art. 28, da Lei nº 9.069/95, ressalvado o disposto
no art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
17.2. Decorrido o prazo de execução do objeto, que é de 12 (doze) meses contados a partir da data da

proposta e, ocorrendo a hipótese de prorrogação, por período que ultrapasse a periodicidade de 12
(doze) meses, poderá ser concedido reajuste de preço mediante a aplicação da seguinte fórmula:
R = P0 {(I1/I0) - 1}, Onde:
R = Valor do Reajuste
P0= Valor do preço básico a ser reajustado
I1 = Índice de Preços ao Consumidor Ampliado - IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referente ao mês
imediatamente anterior à data do aniversário da proposta.
I0 = Índice de Preços ao Consumidor Ampliado - IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referente ao mês
imediatamente anterior à data da Proposta.

17.3. Na hipótese de não ser ainda conhecido o I1, deve-se utilizar o último índice conhecido, devendo

a complementação ou ressarcimento ocorrer em mediação posterior.
17.4. Será assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial na hipótese de

sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou
impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do
príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, de acordo com o art. 65, inciso
II, alínea “d”, da Lei nº 8.666/1993.
17.5. Havendo interesse das partes contratantes em prorrogar a avença, a empresa contratada deverá

pleitear o reajuste dos preços até a data anterior à efetivação da prorrogação contratual, sob pena de,
não o fazendo tempestivamente, ocorrer a preclusão do seu direito.
18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
18.1. O objeto desta licitação será recebido pelo setor responsável da secretaria solicitante:
18.1.1. PROVISORIAMENTEpelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização,

mediante termo circunstanciado,assinado pelas partes, em até05 (cinco) dias da
comunicação escrita do contratado, para efeito de posterior verificação da conformidade
do material com as especificações exigidas;
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18.1.2. DEFINITIVAMENTE, no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento

provisório,após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente
aceitação,observando o disposto no art. 69 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de
1993, salvo casos excepcionais, devidamente justificados, hipótese em que este prazo
poderá ser dilatado.
18.2. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade do vendedor pela

veracidade das informações e pela qualidade e quantidade dos produtos fornecidos, devendo o mesmo,
substituir, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a notificação da Secretaria demandante, sem ônus
adicional para a Administração Municipal, qualquer item que não atenda às especificações exigidas no
edital, sob pena de ser considerado inadimplente e ficar sujeita à aplicação das penalidades previstas
no contrato.
18.3. As fórmulas especiais e demais produtos deverão ser entregues separadas por lotes e prazos de

validade, com seus respectivos quantitativos, devendo constar o nome genérico e comercial impressos
na nota fiscal.
18.4. Rotulagem e bulas: todos os materiais médico hospitalares, nacionais ou importados deverá ser

ofertados, apresentados e entregues contendo rótulos e bulas com todas as informações sobre os
mesmos em língua portuguesa, nos termos do artigo 31 do código do consumidor.
18.5. Os produtos a serem fornecidos pelas empresas vendedora deverão apresentar em suas

embalagens secundárias e primárias a expressão "PROIBIDA A VENDA NO COMÉRCIO".
18.6. A fiscalização e o acompanhamento do fornecimento caberão ao servidor designado pela

Secretaria de Saúde de Olinda, a quem compete verificar se a empresa está executando corretamente o
fornecimento, obedecendo aos termos do Contrato e aos demais documentos que o integram.
18.7. O fiscal do contrato não terá nenhum poder de mando, de gerência ou de controle sobre os

empregados designados pela empresa para o fornecimento do objeto do presente Edital, cabendo-lhe
no acompanhamento e na fiscalização do contrato, registrar as ocorrências relacionadas com o
fornecimento, comunicando á empresa, através do seu representante, as providências necessárias a sua
regularização, as quais deverão ser atendidas de imediato, salvo motivo de força maior.
18.8. A fiscalização será exercida no interesse da Administração, não excluindo nem reduzindo a

responsabilidade da empresa, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e na sua
ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e / ou prepostos.
Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto deste Edital deverão ser prontamente
atendidas pela empresa, sem quaisquer ônus a Secretaria de Saúde de Olinda.
19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
19.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local

constantes neste Edital e no Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal.
19.2. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da

entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.
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19.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da entrega dos materiais de acordo com os

artigos 12, 13, 18 e 26 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).
19.4. Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos, sujeitando-se às sanções estabelecidas no

instrumento convocatório e na Lei Federal n0 8.666/93.
19.5. Responder, nos termos do art. 18 e seguintes da Lei n 8.078/90 – Código de Defesa do
0

Consumidor, pelos vícios de qualidade ou quantidade dos materiais adquiridos, que os tornem
impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, sem prejuízo das
demais disposições do CDC.
19.6. Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o produto fornecido,

bem como pelo seu transporte, até o local determinado para a sua entrega.
19.7. Paralisar, por determinação da Administração, qualquer fornecimento de produtos que estejam

sob suspeita de contaminação, condenado por autoridade sanitária.
19.8. Manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação.
19.9. Referente à lista de Preços de Medicamentos da CMED/ANVISA, a CONTRATADA deverá

saber que:
19.9.1. A Lista de Preços de Medicamentos para compras públicas contém o teto de preço pelo

qual entes da Administração Pública podem adquirir medicamentos dos laboratórios,
distribuidores, farmácias e drogarias. Constam desta lista o PMVG – Preço Máximo de
Venda ao Governo - que é o teto de preço para compra dos medicamentos inseridos na
lista de produtos sujeitos ao CAP (Coeficiente de Adequação de Preço) ou ainda de
qualquer medicamento adquirido por força de decisão judicial e o Preço Fábrica – PF,
que é o teto de preço para compra de qualquer medicamento por entes da Administração
Pública, quando não aplicável o CAP;
19.9.2. Medicamentos que conste na tabela CMED - Câmara de Regulação do mercado de

medicamentos, deverá ser aplicado o percentual da câmara PMVG – PREÇO MÁXIMO
DE VENDA AO GOVERNO, no que couber;
19.9.3. Deverá aplicar desconto CAP obrigatório, quando couber, consoante, respectivamente,

Resolução n0 3, de 4 de maio de 2009, Resolução n0 3, de 2 de março de 2011,
Comunicado n0 5, de 5 de setembro de 2013 e Comunicado n0 6, de 5 de setembro de
2013, todos da Câmara de Regulação do Mercado de medicamentos;
19.9.4. Atualmente, fazem parte da lista de produtos sujeitos ao desconto, medicamentos

constantes do “Programa de Componente Especializado da Assistência Farmacêutica”
(de alto custo ou para uso continuado). Além desses, o CAP também se aplica nas
compras públicas de qualquer medicamento adquirido por força de decisão judicial.
20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
20.1. Efetuar o pagamento na forma pactuada neste Edital.
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20.2. Informar à CONTRATADA, com antecedência, qualquer alteração referente ao local e prazo de

fornecimento do objeto deste Edital.
20.3. Designar servidor e/ou Comissão para fiscalizar, acompanhar e atestar a entrega dos bens ora

licitados.
20.4. Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas deste Edital.
20.5. Verificar

minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos recebidos
provisoriamente com as especificações constantes no Termo de Referência e Anexos, para fins de
aceitação e recebimento definitivo.
20.6. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no

objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.
20.7. Acompanhar e fiscalizar a boa execução do fornecimento e aplicar as medidas corretivas

necessárias, inclusive às penalidades contratual e legalmente previstas, comunicando à
CONTRATADA as ocorrências que a seu critério exijam medidas corretiva.
20.8. Receber os materiais solicitados, emitindo Atestado de Recebimento na Nota Fiscal/Fatura.
20.9. Verificar prazos de validade.
20.10. Verificar condições de acondicionamento.
20.11. Contatar a CONTRATADA quando houver verificação de irregularidades posteriores à entrega,

para promover a regularização.
20.12. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que

vinculados à execução do Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
21.

DO PAGAMENTO
21.1. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, após a emissão da Ordem de Fornecimento/

Nota de Empenho, mediante a apresentação da Nota Fiscal Fatura devidamente atestada e liquidada
pelo órgão competente.
Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será
devolvida à Contratada e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou
reapresentação do documento fiscal não acarretando quaisquer ônus para o Município de Olinda/PE.
21.2.

21.3. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, verificados por culpa única e exclusiva da

CONTRATANTE, fica convencionado que a taxa de atualização financeira, devida entre a data
referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a aplicação
da seguinte fórmula.
EM = I x N x VP, onde:
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EM = Encargos Moratórios
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento
VP = Valor da parcela a ser paga
I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
365

I = (6/100) I = 0,0001644
365

TX = Percentual da taxa anual = 6%

21.4. A atualização financeira prevista nesta condição será incluída na Nota Fiscal/Fatura do mês

seguinte ao da ocorrência.
21.5. Será exigido da contratada, no ato da quitação das faturas, a entrega de cópias autenticadas de

documentos comprobatórios de adimplemento das obrigações trabalhistas, previdenciárias, tributárias
e fiscais, por elas assumidas em razão dos respectivos objetos contratuais.
21.6. Deverão estar inclusos nos preços apresentados todos os gastos de frete, inclusive quaisquer

tributos, sejam eles sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou de qualquer outra
natureza resultantes da execução do contrato.
22.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
0

22.1. As penalidades aplicáveis ao presente processo licitatório são aquelas dispostas no artigo 7 da

Lei Federal n0 10.520, de 17 de julho de 2002, c/c/ o art. 54 do Decreto Municipal nº 042, de 07 de
abril de 2020.
22.2. Antes da aplicação de qualquer sanção ou penalidade à contratada, será assegurado à mesma o

direito ao contraditório e à ampla defesa.
23.

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
23.1. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na forma

prevista no edital, até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, nos
termos do art. 22 do Decreto Municipal nº 042, de 07 de abril de 2020.
23.2. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá a Pregoeira, auxiliada pelos responsáveis

pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de 02 (dois) dias úteis,
contado da data de recebimento da impugnação, nos termos do art. 22, §1º, do Decreto Municipal nº
042, de 07 de abril de 2020.
23.3. Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para realização do

certame.
23.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados a

Pregoeira, até 03 (três) dias úteisantes da data designada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico, via internet, no endereço indicado no Edital.
23.4.1. A Pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias

úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos
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23.5. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os

participantes e a administração.
24. DO PRAZO E DO LOCAL DA ENTREGA
24.1. A entrega dos materiais será realizada mediante a solicitação da Central de Abastecimento

Farmacêutica, de acordo com a demanda da Rede Municipal de Saúde, nos quantitativos necessários à
reposição do estoque de segurança, devendo ser entregue no endereço: Rodovia PE 15, Km 11, Cidade
Tabajara, Olinda/PE. O agendamento da entrega deverá ser feita com antecedência mínima de 24
horas, através dos Telefones: 81 34395844, ou e-mail: nutricaoolinda@gmail.com. Horário para
entrega dos produtos: dias úteis, no horário das 08:00 às 14:00 horas.
24.2. Os medicamentos devem ser entregues em embalagens próprias do fabricante, acondicionadas de

forma a permitir o manuseio e estocagem, sem comprometer a qualidade e durabilidade dos produtos.
24.3. O transporte dos medicamentos deve ser realizado em veículos que permitam o adequado

acondicionamento dos quantitativos a serem transportados, bem como observar as características de
cada medicamento e viabilizar a climatização interna, se for o caso.
24.4. Em caso de devolução do objeto licitado, por estar em desacordo com as especificações exigidas

no Edital, todas as despesas serão atribuídas ao fornecedor.
25. DA VALIDADE DO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR
25.1. O prazo de validade dos medicamentos não poderá ser inferior a 18 (dezoito) meses, contados a

partir da data de emissão da Nota Fiscal de entrega do produto. Os produtos de fabricação com
validade inferior a 18 (dezoito) meses devem ser entregues com no mínimo 2/3 do período total da
validade.
25.2. Caso algum dos produtos entregues apresente alguma avaria em suas embalagens, ou seja,

detectado algum problema que possa impedir o uso de tais produtos no decorrer do prazo de validade,
o fornecedor deverá efetuar a troca dos mesmos no prazo de até de 05 (cinco) dias úteis, podendo ser
prorrogado, quando devidamente justificado, a contar da notificação, sem ônus adicional para o Fundo
Municipal de Saúde de Olinda.
26. DA GARANTIA
26.1. A CONTRATADA, para execução do objeto desta compra, prestará garantia fixada em favor da

CONTRATANTE no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, nos termos do artigo
56, § 2º, da Lei nº 8.666/93, podendo a CONTRATADA optar por uma das modalidades de garantia
previstas no diploma legal citado.
26.2. Se escolhida na modalidade caução em dinheiro, a prestação da garantia deverá ser comprovada

no momento da assinatura do contrato. Nas demais modalidades, a comprovação poderá ser realizada
em até 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do órgão contratante, contado da
assinatura do contrato.
26.3. A garantia contratual deverá ter validade durante toda a vigência do CONTRATO.
26.4. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do contrato e,

quando em dinheiro, atualizada monetariamente, conforme disposto no art. 56, §4º, da Lei nº 8.666/93.
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27. DA SUBCONTRATAÇÃO
27.1. A Contratada não poderá subcontratar, no todo ou em partes, nem negociar direitos dele

decorrente por ser “intuitu personae”, sem consentimento por escrito do Município de Olinda/PE.
28.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
28.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
28.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em
contrário, pela Pregoeira.
28.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o

horário de Brasília – DF.
28.4. No julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não

alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.
28.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
28.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio
da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
28.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório.
28.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e

incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administração.
28.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do
interesse público.
28.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
28.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no Portal de Compras Eletrônicas do Banco do Brasil

S/A, sito www.licitacoes-e.com.br, ou poderá ser lidos e/ou obtidos através do endereço eletrônico
cpl_olinda@hotmail.com, nos dias úteis, no horário das 08 horas às 14horas. Os autos do processo
administrativo, no momento, não estarão com vista franqueada aos interessados, em razão do período
quarentena para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus.
28.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
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ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO II – Planilha de Especificações, Quantitativos e Preços;
ANEXO III –Minuta de Ata de Registro de Preços;
ANEXO IV – Minuta de Contrato;
ANEXO V – Proposta Comercial
Olinda/PE., ......... de ....................... de 2020

Luciana Lopes de Mello
Secretária de Saúde de Olinda
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

01 - DO OBJETO
Constitui-se objetivo deste certame a aquisição parcelada de fórmulas especiais, conforme detalhado
na especificação do objeto, através de procedimento licitatório, por REGISTRO DE PREÇOS,
necessários para atender a demanda da Secretaria de Saúde de Olinda, por um período de 12 (dose)
meses, sendo vencedora a proposta que, atendendo às especificações definidas oferecer MENOR
PREÇO POR LOTE, tendo em vista o déficit orçamentário, conforme divulgado pelo Financeiro.
ITEM

01

ESPECIFICAÇÃO
Fórmula modificada para nutrição enteral, suplemento líquido,
polimérica, hipercalórica (2.0 kcal/ml), hipoproteíca,
normolipídica, para pacientes renais em tratamento conservador,
sem sacarose. Embalagem de 200ml.

Unidades

QUANTIDADES

Tetra 200 ml

1152 unidades

02 - DA JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO
Tendo em vista que se trata de uma necessidade extrema conforme decisão judicial abaixo explanada
faz-se necessário a abertura do processo licitatório para a compra da fórmula especial acima
identificada. A referida fórmula não faz parte do estoque da CAF – Central de Abastecimento
Farmacêutico, em razão de sua especificidade, face ao fato de atender apenas aos usuários com
insuficiência renal.
As fórmulas especiais e suplementos nutricionais são importantes porque garantem o aporte
nutricional do usuário, de forma a garantir o atendimento dos pacientes e suporte necessário às ações
dos profissionais de saúde dessa secretaria, se torna uma compra de caráter urgente, pois se trata de
uma demanda oriunda de Ordem Judicial, conforme processo de nº 0113632-80.2018.8.17.2990, de
acordo com decisão liminar anexa, sob pena de multa diária.
Haja vista a necessidade de viabilizarmos as aquisições dessas fórmulas especiais por Licitação, por
um período de 12 (doze) meses, visando garantir o pleno funcionamento das unidades e a
regularização das faltas desses insumos tão essenciais.
Em razão da fórmula especial citada não fazer parte do rol de suplementos adquiridos pela Secretaria,
no âmbito de suas aquisições normais para o atendimento das demandas advindas das Unidades de
Saúde da Rede Municipal de Olinda.
03 - DO FUNDAMENTO LEGAL
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A contratação em tela tem amparo legal na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto
Municipal nº 042/2020, de 03 de abril de 2020, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006, e suas alterações, no Decreto Municipal n0 177, de 29 de setembro de 2014, no Decreto
Municipal n0097, de 18 de maio de 2015, do Decreto n0 024/2018, aplicando-se, ainda,
subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993s.
04 - DO REGIME DE EXECUÇÃO
Será através de COMPRA, de acordo com o art. 6º, III da Lei Federal nº 8.666/93
05 - DAS ESPECIFICAÇÕES
As especificações e quantitativos estão relacionadas na planilha descritiva constante no ANEXO II.
06 - DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
Será vencedora a empresa que a apresentar menor preços por Lote, atendendo as especificações
definidas.
07 -DO VALOR ESTIMADO
O valor global a ser pago pela aquisição emergencial é de R$ 20.424,96 (vinte mil e quatrocentos e
vinte e quatro reais e noventa e seis centavos), conforme mapa de preços e SCD anexada ao
processo).
08 - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
Os Materiais deverão ser entregues diretamente na Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF),
situado no seguinte endereço: Rodovia PE-15, Km 11, Cidade Tabajara, Olinda/PE, no horário das
08:00 às 12:00 horas, ou em outro local por determinação da Secretaria de Saúde de Olinda. O
agendamento da entrega deverá ser feita com antecedência mínima de 24 horas, através dos Telefones:
81 34395844, ou e-mail: nutricaoolinda@gmail.com. Horário para entrega dos produtos: Dias úteis de
08:00 às 12:00 horas.
09 - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
A vigência do contrato por Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contado a partir da data de sua
assinatura.
10 - DO TERMO ADITIVO
As alterações contratuais serão processadas mediante Termo Aditivo, nos termos do Art. 57,§1°, da
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, devidamente justificadas e autorizadas pela Secretaria da
Saúde do Município de Olinda.
O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessárias até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato,
consoante art. 65, §1°, da Lei Federal nº 8.666/93.
Página 29 de 50
CENTRAL DE LICITAÇÕES
Av. Santos Dumont, nº 177 – Varadouro – Olinda/PE – CEP 53.010-230
Fone: 3439-3165- Ramal: 232 – FAX/FONE: 3439-3593
E-MAIL: cpl_olinda@hotmail.com

11- DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE DEFINITIVO
Os produtos deverão ser entregues, de forma parcelada, em embalagens próprias do fabricante,
acondicionadas de forma a permitir o manuseio, estocagem, sem comprometer a qualidade e
durabilidade dos produtos.
Em caso de devolução do objeto comprado, por estar em desacordo com as especificações exigidas,
todas as despesas serão atribuídas ao fornecedor.
O objeto desta compra será recebido pelo servidor responsável pelo atesto, nas seguintes condições:
a) recebimento provisório, para efeito de posterior verificação da conformidade dos bens com as
especificações exigidas, no prazo de 5 (cinco) dias;
b) recebimento definitivo, no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, após a
verificação da quantidade e da análise atestando a qualidade dos bens e sua consequente
aceitação pela Administração, mediante termo circunstanciado.
O recebimento definitivo do objeto comprado não exime o licitante da responsabilidade pelos vícios
que possa apresentar, bem como da indenização que por ventura se originar de tais vícios.
O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade do vendedor pela veracidade das
informações e pela qualidade e quantidade dos produtos fornecidos, devendo o mesmo, substituir, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a notificação da Secretaria demandante, sem ônus adicional para a
Administração Municipal, qualquer item que não atenda às especificações exigidas, sob pena de ser
considerado inadimplente e ficar sujeita à aplicação das penalidades previstas no contrato.
As fórmulas especiais e demais produtos deverão ser entregues separadas por lotes e prazos de
validade, com seus respectivos quantitativos, devendo constar o nome genérico e comercial impressos
na nota fiscal.
Rotulagem e bulas: todos os materiais médico hospitalares, nacionais ou importados deverá ser
ofertados, apresentados e entregues contendo rótulos e bulas com todas as informações sobre os
mesmos em língua portuguesa, nos termos do artigo 31 do código do consumidor.
Os produtos a serem fornecidos pelas empresas vendedora deverão apresentar em suas embalagens
secundárias e primárias a expressão "PROIBIDA A VENDA NO COMÉRCIO".
12 - FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar
a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e
determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios
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redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
13 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
Habilitação jurídica:
Em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de responsabilidade limitada: ato
constitutivo em vigor, devidamente registrado, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores.
No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede.
Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual – CCMEI cuja aceitação ficará condicionada à verificação da
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br.
No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores.
No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do
local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores.
Habilitação fiscal e trabalhista
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral
da Fazenda Nacional.
Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação
de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade
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em cujo exercício contrata ou concorre;
Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade
em cujo exercício contrata ou concorre;
Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto licitatório,
deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Municipal do seu
domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que
esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
Qualificação Técnica
Licença Sanitária Estadual ou Municipal, válido na data do certame;
Autorização de Funcionamento da Empresa - AFE emitido pela ANVISA;
Autorização Especial – AE, publicada no Diário Oficial da União, de acordo com a Portaria nº 344/98
para Fabricantes, importadores ou distribuidores para medicamento sujeito a Controle Especial.
Para empresas vencedoras no certame, apresentar para cada item o Certificado de Registro de Produtos
emitido pelo Ministério da Saúde dentro do prazo de validade, as renovações dessas certidões só serão
válidas se publicadas no DOU, não havendo nenhum documento que as substituam.
Certificado de responsabilidade técnica junto a ANVISA, Conselho Regional de Nutriçao válido na
data do certame.
As especificações deverão seguir rigorosamente ao solicitado no Termo de Referencia, incluir na
proposta o nome comercial ou genérico, marca do fabricante e/ou procedência do produto.
A empresa deverá fornecer informações detalhadas, amostra, folder, e/ou catalogo técnico
complementar do produto cotado quando solicitado pelo Farmacêutico responsável para parecer
técnico, dentro do prazo que foi determinado pela Comissão de Licitação sob pena de desclassificação.
Habilitação Econômica e Financeira
Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor ou distribuidores
(caso exista mais de um) da sede da licitante, ou de seu domicílio OU, no caso de empresas em
recuperação judicial, que já tenham tido o plano de recuperação homologado em juízo, certidão
emitida pela instância judicial competente que certifique que a licitante está apta econômica e
financeiramente a participar do procedimento licitatório;
Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial referente aos processos distribuídos pelo PJE
(processos judiciais eletrônicos) da sede da licitante ou de seu domicílio;
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A certidão descrita no subitem acima somente é exigível quando a certidão negativa de Falência ou
Recuperação Judicial do Estado da sede da licitante ou de seu domicílio contiver a ressalva expressa
de que não abrange os processos judiciais eletrônicos.
Caberá ao vendedor obter a Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, de acordo com as
disposições normativas do respectivo Estado da Federação da sede da licitante ou de seu domicílio.
Comprovação de Capital Social mínimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da
licitação para o respectivo item, exigindo-se a comprovação cumulativa quando da classificação
provisória em primeiro lugar em mais de um item, devendo a comprovação ser feita relativamente à
data da apresentação da proposta, conforme estabelecido no art. 31, § 3° da Lei nº 8.666/93.
Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar em
nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.
14 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
a) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local
constantes neste Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal;
b) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17
a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
c) Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o
objeto com avarias ou defeitos;
d) Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
e) Manter, durante todo período da contratação, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas neste instrumento incluindo a atualização de documentos de controle das arrecadações de
tributos e contribuições federais/SRF, Dívida Ativa, FGTS, CND/INSS, e outras legalmente exigíveis
junto a Administração;
f) Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos, sujeitando-se às sanções estabelecidas no
instrumento convocatório e na Lei Federal n0 8.666/93.
g) Responder, nos termos do art. 18 e seguintes da Lei n0 8.078/90 – Código de Defesa do
Consumidor, pelos vícios de qualidade ou quantidade dos materiais adquiridos, que os tornem
impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, sem prejuízo das
demais disposições do CDC;
h) Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o produto fornecido,
bem como pelo seu transporte, até o local determinado para a sua entrega;
i) Paralisar, por determinação da Administração, qualquer fornecimento de produtos que estejam sob
suspeita de contaminação, condenado por autoridade sanitária.
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j) Referente à lista de Preços de Medicamentos da CMED/ANVISA, a CONTRATADA deverá saber
que:
j.1) A Lista de Preços de Medicamentos para compras públicas contém o teto de preço pelo qual
entes da Administração Pública podem adquirir medicamentos dos laboratórios, distribuidores,
farmácias e drogarias. Constam desta lista o PMVG – Preço Máximo de Venda ao Governo que é o teto de preço para compra dos medicamentos inseridos na lista de produtos sujeitos ao
CAP (Coeficiente de Adequação de Preço) ou ainda de qualquer medicamento adquirido por
força de decisão judicial e o Preço Fábrica – PF, que é o teto de preço para compra de qualquer
medicamento por entes da Administração Pública, quando não aplicável o CAP.
j.2) Medicamentos que conste na tabela CMED - Câmara de Regulação do mercado de
medicamentos, deverá ser aplicado o percentual da câmara PMVG – PREÇO MÁXIMO DE
VENDA AO GOVERNO, no que couber.
j.3) Deverá aplicar desconto CAP obrigatório, quando couber, consoante, respectivamente,
Resolução n0 3, de 4 de maio de 2009, Resolução n0 3, de 2 de março de 2011, Comunicado n0
5, de 5 de setembro de 2013 e Comunicado n0 6, de 5 de setembro de 2013, todos da Câmara de
Regulação do Mercado de medicamentos.
j.4) Atualmente, fazem parte da lista de produtos sujeitos ao desconto, medicamentos constantes
do “Programa de Componente Especializado da Assistência Farmacêutica” (de alto custo ou
para uso continuado). Além desses, o CAP também se aplica nas compras públicas de qualquer
medicamento adquirido por força de decisão judicial.
15 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
a) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no presente instrumento;
b) Verificar, minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente
com as especificações constantes do presente instrumento e da proposta, para fins de aceitação e
recebimento definitivo;
c) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no
objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
d) Designar servidor e/ou Comissão para fiscalizar, acompanhar e atestar a entrega dos bens ora
licitados;
e) Acompanhar e fiscalizar a boa execução do fornecimento e aplicar as medidas corretivas
necessárias, inclusive às penalidades contratual e legalmente previstas, comunicando à
CONTRATADA as ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas;
f) Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo
e forma estabelecidos neste Termo de Referência;
g) Receber os materiais solicitados, emitindo Atestado de Recebimento na Nota Fiscal/Fatura;
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h) Verificar a qualidade do produto em conformidade com as especificações técnicas exigidas no
estabelecidos neste Termo de Referência;
i) Verificar prazos de validade;
j) Verificar condições de acondicionamento;
k) Contatar a CONTRATADA quando houver verificação de irregularidades posteriores à entrega,
para promover a regularização.
l) Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinadosa.
16 – DA VALIDADE DO MATERIAL

Prazo de validade: as fórmulas especiais deverão ser entregues com validade mínima de 18 meses a
partir da data emitida pela nota fiscal de entrega do produto. Os produtos com validade inferior a 18
meses devem ser entregues com no mínimo 2/3 do período total da validade.
17- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos financeiros correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária:Programa: 3050;
Projeto/Atividade: 4038; Subação: 966; Elemento de Despesa: 3.3.90.32; Fonte: 101.
18 - FORMA DE PAGAMENTO
O pagamento referente à contratação será efetuado em parcelas correspondentes aos quantitativos
entregues, após a emissão de empenho e mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente
atestada pela Coordenação de Assistência Farmacêutica, no prazo de até 30 (trinta) dias.
19- DAS PENALIDADES
As penalidades aplicáveis ao presente processo licitatório são aquelas dispostas no artigo 7 0 da Lei
Federal n0 10.520, de 17 de julho de 2002, c/c/ o art. 54 do Decreto Municipal nº 042, de 03 de abril de
2020.
Antes da aplicação de qualquer sanção ou penalidades à contratada, será assegurada à mesma o
contraditório e a ampla defesa.
20- DAS CONDIÇÔES DE REAJUSTAMENTO
O valor do contrato será fixo e irreajustável por 12 (doze) meses, contados da data da proposta , haja
vista a vedação de reajuste para periodicidade contratual inferior , nos termos do art 28, da Lei nº
9.069/95, e dos artigos 2º e 3º da Lei nº 10.192/01, ressalvado o disposto no art. 65, inciso II, alínea
“d”, da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações.
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Decorrido o prazo de 12 (doze) meses consecutivos, a contar da proposta de preços, poderá ser
concedido reajuste, desde que tempestivamente requerido pelo Licitante Vencedor.
No caso de prorrogação do contrato, decorrido 12 (doze) meses contatos da data do último reajuste,
poderá ser concedido novo reajuste, mediante requerido do Contrato.
O reajuste, em qualquer caso, será baseado no Índice de Preços ao Consumidor (IPCA), medido pelo
Instituto Brasileiro de Geográfico e Estatística (IBGE), mediante a aplicação da seguinte fórmula:
R = P0{(l1/l0)-1}, Onde:
R = Valor do Reajuste
P0 = Valor do preço básico a ser reajustado
I1 = Índice de Preços ao Consumidor ampliado- IPCA, da Fundação Getúlio Vargas, referente ao mês de reajuste.
I0 = Índice de Preços ao Consumidor ampliado- IPCA, da Fundação Getúlio Vargas, relativo à data da base da proposta .

O reajuste a que o licitante vencedor ou contratado fizer jus e não forem solicitados no momento
oportuno, serão objeto de preclusão com a assinatura do instrumento contratual, de termo aditivo de
prazo ou co o encerramento do contrato.
O reajuste do preço deverá ser apresentado em Fatura / Nota Fiscal complementar enquanto não
divulgado o índice correspondente do mês em que a execução do objeto for efetuada, o reajuste será
calculado de acordo com o último índice conhecido, cabendo correção de cálculo quando publicado o
índice definitivo.
8.

DA SUBCONTRATAÇÃO
Não será admitida a subcontratação do objeto contratado.

9.

DA VALIDADE DAS PROPOSTAS
O prazo de validade da proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias úteis contados a partir da data
estabelecida para a sua apresentação.

10.

DA GARANTIA
A CONTRATADA, para execução do objeto desta compra, prestará garantia fixada em favor da
CONTRATANTE no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, nos termos do artigo
56, § 2º, da Lei nº 8.666/93, podendo a CONTRATADA optar por uma das modalidades de garantia
previstas no diploma legal citado;
Se escolhida na modalidade caução em dinheiro, a prestação da garantia deverá ser comprovada no
momento da assinatura do contrato. Nas demais modalidades, a comprovação poderá ser realizada em
até 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do órgão contratante, contado da
assinatura do contrato.

A garantia contratual deverá ter validade durante toda a vigência do CONTRATO.
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A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do contrato e, quando
em dinheiro, atualizada monetariamente, conforme disposto no art. 56, §4º, da Lei nº 8.666/93.

_________________________________________
Maria José da Silva Pinto Tenório
CRF-PE 000618 |Mat: 10.009-9
Departamento de Assistência Farmacêutica – SSMO
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ANEXO II
PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS

LOTE

1

ESPECIFICAÇÃO

UND

Fórmula modificada para nutrição enteral,
suplemento líquido, polimérica, hipercalórica Tetra 200 ml
(2.0 kcal/ml), hipoproteíca, normolipídica,
para pacientes renais em tratamento
conservador, sem sacarose. Embalagem de
200ml.

QNT

P. UNIT

P. TOTAL ANUAL

1152
Und

R$ 17,73

R$ 20.424,96

VALOR TOTAL

R$ 20.424,96
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ANEXO III
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/___
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2020 – SMS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE OLINDA,E A EMPRESA ABAIXO RELACIONADA,
PARA REGISTRO FORMAL DE PREÇOS PARA EVENTUAL E
FUTURA AQUISIÇÃO DE FÓRMULA MODIFICADA PARA
NUTRIÇÃO ENTERAL, SUPLEMENTO LÍQUIDO, POLIMÉRICA,
HIPERCALÓRICA
(2.0
KCAL/ML),
HIPOPROTEICA,
NORMOLIPÍDICA, PARA PACIENTES RENAIS EM TRATAMENTO
CONSERVADOR, SEM SACAROSE (EMBALAGEM DE 200 ML),
PARA FINS DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES
E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DO CERTAME E
SEUS ANEXOS.
O MUNICIPIO DE OLINDA, inscrito no CNPJ sob o nº 10.404.184/0001-09, por intermédio da
SECRETARIA DE SAÚDE DE OLINDA, com sede na Rua do Sol, nº 311 – Carmo – Olinda/PE –
CEP 53.120-010, Olinda, Pernambuco, neste ato representado pelo(a) seu/sua Secretário(a)
____________________, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), inscrita no CPF/MF sob o n°.
___________ e portadora da cédula de identidade n°._____________, residente e domiciliada na
cidade de ___ por força do Ato nº ____________, nos termos do que dispõem as Leis Federais nº s
8.666/93 e 10.520/02 e face ao resultado obtido no Pregão Eletrônico nº___/____ e Processo
Licitatório nº ____/_____ referenciado, resolve REGISTRAR OS PREÇOS ofertados pela empresa
vencedora do certame: _________________________________________, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº ______________________, com sede na Rua
_________________, nº ___, na cidade de _____________, neste ato representada pelo Senhor (a)
_________________________, portador (a) da Cédula de Identidade, RG nº _______________ e
inscrito (a) no CPF/MF nº ______________________, residente e domiciliado a Rua ________, na
cidade de _________, CEP ____________ doravante denominado FORNECEDOR,
mediante
cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1.
Registro formal de preços para eventual e futura aquisição de FÓRMULA
MODIFICADA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, suplemento líquido, polimérica, hipercalórica (2.0
kcal/ml), hipoproteíca, normolipídica, para pacientes renais em tratamento conservador, sem sacarose
(Embalagem de 200 ml), para fins de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde,
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conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital doPregão Eletrônico nº
003/2020, Processo Licitatório nº 026/2020-SMS, documentos que integram este instrumento.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DA ATA
2.1.A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses, a partir da data de sua
assinatura.
2.2. O Registro dos Preços será formalizado mediante a convocação do adjudicatário para a assinatura
desta ATA de REGISTRO DE PREÇOS, noprazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da convocação.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO FUNDAMENTO
3.1. A contratação em tela tem amparo legal naLei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no
Decreto Municipal nº 042, 07 de abril de 2020, na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006, e suas alterações, no Decreto Municipal n0 177, de 29 de setembro de 2014, no Decreto
Municipal n0 097, de 18 de maio de 2015, no Decreto n0 024/2018, aplicando-se, subsidiariamente, a
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, de 21 de junho de 1993.
CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
4.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais
condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem.

CLÁ

Lote
(...)

Especificação

Und Qtd

Marca

Valor Unit.

Valor Total

USULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES GERAIS
5.1. As condições gerais de execução, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as
obrigações do Órgão Gerenciador e do Fornecedor registrado, penalidades, fiscalização e demais
condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência e no Edital.
5.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços, inclusive
o acréscimo de que trata o § 1º do Art. 65 da Lei federal nº 8.666.1993.
E para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e contratado, foi lavrado o presente
instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor de forma, uma das quais se destina à fornecedora, o qual,
depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.
Olinda, _____, de _____________ de 2020.
ANEXO IV
__________________________
_______________________
ÓRGÃO GERENCIADOR
FORNECEDOR
Testemunha:
_____________________________
CPF/MF Nº

Testemunha:
__________________________
CPF/MF Nº
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MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº____/2020

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE OLINDA, E A
EMPRESA ABAIXO RELACIONADA, PARA REGISTRO FORMAL DE
PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE FÓRMULA
MODIFICADA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, SUPLEMENTO LÍQUIDO,
POLIMÉRICA, HIPERCALÓRICA (2.0 KCAL/ML), HIPOPROTEICA,
NORMOLIPÍDICA, PARA PACIENTES RENAIS EM TRATAMENTO
CONSERVADOR, SEM SACAROSE (EMBALAGEM DE 200 ML), PARA
FINS DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS
ESTABELECIDAS NO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020,
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2020-SMS, NOS TERMO DA LEI Nº
10.520, DE 17 DEJULHO de 2002, DO DECRETO MUNICIPAL Nº 042/2020,
DE 03 DEABRIL DE 2020, DA LEICOMPLEMENTAR N° 123, DE 14 de
DEZEMBRO DE 2006, E SUASALTERAÇÕES, DECRETO MUNICIPAL N0
177, DE 29 DESETEMBRODE 2014, DODECRETO MUNICIPAL N0097, DE 18
DEMAIODE 2015, DODECRETO MUNICIPAL N0 024/2018, APLICANDO-SE,
SUBSIDIARIAMENTE, A LEI FEDERAL Nº 8.666, DE 21 DEJUNHO DE
1993,E NAS CONDIÇÕES ABAIXO DISCRIMINADAS.

O MUNICIPIO DE OLINDA, inscrito no CNPJ sob o nº 10.404.184/0001-09, por intermédio da
Secretaria de Saúde do Município de Olinda, com sede na Rua do Sol, nº 311 – Carmo – Olinda/PE –
CEP 53.120-010, Olinda, Pernambuco, neste ato representado pelo (a) seu(a) Secretário(a) _____,
(nacionalidade), (estado civil), (profissão), inscrita no CPF/MF sob o n°. __ e portadora da cédula de
identidade n°.___, residente e domiciliada na cidade de ___ por força do Ato nº ___ nos termos do que
dispõem as Leis Federais nº s 8.666/93 e 10.520/02, doravante denominado de CONTRATANTE e do
outro lado a empresa _________ , inscrita no CNPJ(MF) sob o nº ___________, estabelecida na
______________________, representada neste ato pelo(a), o(a) Sr(a). _________________,
(nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador da cédula de identidade nº ________ e inscrito (a)
no CPF/MF sob o nº ______________________, doravante designada simplesmente
CONTRATADA, têm justo e convencionado o presente Contrato, que se regerá pelas cláusulas e
condições a seguir expressas:
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. Constitui-se objeto deste Contrato oRegistro formal de preços para eventual e futura aquisição de
FÓRMULA MODIFICADA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, suplemento líquido, polimérica,
hipercalórica (2.0 kcal/ml), hipoproteíca, normolipídica, para pacientes renais em tratamento
conservador, sem sacarose (Embalagem de 200 ml), para fins de atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2020-SMS, e seus
anexos.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO
2.1. O valor da contratação é de R$ _______________(_______________), estando inclusos todos os
gastos com impostos, despesas administrativas, frete, taxas, mão-de-obra, seguros e demais tributos e
despesas decorrentes da execução do objeto do presente instrumento.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
3.1. A vigência do contrato é de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado,
por interesse das partes, nos termos do art. 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO E DO LOCAL DA ENTREGA
4.1. A entrega dos materiais será realizada mediante a solicitação da Central de Abastecimento
Farmacêutica, de acordo com a demanda da Rede Municipal de Saúde, nos quantitativos necessários à
reposição do estoque de segurança, devendo ser entregue no endereço: Rodovia PE 15, Km 11, Cidade
Tabajara, Olinda/PE. O agendamento da entrega deverá ser feita com antecedência mínima de 24
horas, através dos Telefones: 81 34395844, ou e-mail: nutricaoolinda@gmail.com. Horário para
entrega dos produtos: dias úteis, no horário das 08:00 às 14:00 horas.
4.2. Os medicamentos devem ser entregues em embalagens próprias do fabricante, acondicionadas de
forma a permitir o manuseio e estocagem, sem comprometer a qualidade e durabilidade dos produtos.
4.3. O transporte dos medicamentos deve ser realizado em veículos que permitam o adequado
acondicionamento dos quantitativos a serem transportados, bem como observar as características de
cada medicamento e viabilizar a climatização interna, se for o caso.
4.4. Em caso de devolução do objeto licitado, por estar em desacordo com as especificações exigidas
no Edital, todas as despesas serão atribuídas ao fornecedor.
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
5.1. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, após a emissão da Ordem de Fornecimento/
Nota de Empenho, mediante a apresentação da Nota Fiscal Fatura devidamente atestada e liquidada
pelo órgão competente.
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5.2. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será
devolvida à Contratada e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou
reapresentação do documento fiscal não acarretando quaisquer ônus para o Município de Olinda/PE.
5.3. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, verificados por culpa única e exclusiva da
CONTRATANTE, fica convencionado que a taxa de atualização financeira, devida entre a data
referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a aplicação
da seguinte fórmula.
EM = I x N x VP, onde:
5.4. A atualização financeira prevista nesta condição será incluída na Nota Fiscal/Fatura do mês
seguinte ao da ocorrência.
5.5. Será exigido da contratada, no ato da quitação das faturas, a entrega de cópias autenticadas de
documentos comprobatórios de adimplemento das obrigações trabalhistas, previdenciárias, tributárias
e fiscais, por elas assumidas em razão dos respectivos objetos contratuais.
5.6. Deverão estar inclusos nos preços apresentados todos os gastos de frete, inclusive quaisquer
tributos, sejam eles sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou de qualquer outra
natureza resultantes da execução do contrato.
CLÁUSULA SEXTA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
6.1. As alterações contratuais serão processadas mediante Termo Aditivo, devidamente justificadas e
autorizadas pela Secretaria da Saúde do Município de Olinda.
6.2. O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessárias até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, consoante art. 65, §1°, da Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
7.1. O objeto desta licitação será recebido pelo setor responsável da secretaria solicitante:
7.1.1. PROVISORIAMENTE pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 05 (cinco) dias da comunicação
escrita do contratado, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as
especificações exigidas;
7.1.2. DEFINITIVAMENTE, no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório,
após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação, observando o
disposto no art. 69 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, salvo casos excepcionais,
devidamente justificados, hipótese em que este prazo poderá ser dilatado.
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7.2.O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade do vendedor pela veracidade
das informações e pela qualidade e quantidade dos produtos fornecidos, devendo o mesmo, substituir,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a notificação da Secretaria demandante, sem ônus adicional para
a Administração Municipal, qualquer item que não atenda às especificações exigidas no edital, sob
pena de ser considerado inadimplente e ficar sujeita à aplicação das penalidades previstas no contrato.
7.3.As fórmulas especiais e demais produtos deverão ser entregues separadas por lotes e prazos de
validade, com seus respectivos quantitativos, devendo constar o nome genérico e comercial impressos
na nota fiscal.
7.4.Rotulagem e bulas: todos os materiais médico hospitalares, nacionais ou importados deverão ser
ofertados, apresentados e entregues contendo rótulos e bulas com todas as informações sobre os
mesmos em língua portuguesa, nos termos do artigo 31 do código do consumidor.
7.5.Os produtos a serem fornecidos pelas empresas vendedora deverão apresentar em suas embalagens
secundárias e primárias a expressão "PROIBIDA A VENDA NO COMÉRCIO".
7.6. A fiscalização e o acompanhamento do fornecimento caberão ao servidor designado pela
Secretaria de Saúde de Olinda, a quem compete verificar se a empresa está executando corretamente o
fornecimento, obedecendo aos termos do Contrato e aos demais documentos que o integram.
7.7.O fiscal do contrato não terá nenhum poder de mando, de gerência ou de controle sobre os
empregados designados pela empresa para o fornecimento do objeto do presente Edital, cabendo-lhe
no acompanhamento e na fiscalização do contrato, registrar as ocorrências relacionadas com o
fornecimento, comunicando á empresa, através do seu representante, as providências necessárias a sua
regularização, as quais deverão ser atendidas de imediato, salvo motivo de força maior.
7.8.A fiscalização será exercida no interesse da Administração, não excluindo nem reduzindo a
responsabilidade da empresa, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e na sua
ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e / ou prepostos.
Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto deste Edital deverão ser prontamente
atendidas pela empresa, sem quaisquer ônus a Secretaria de Saúde de Olinda.
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1.Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local
constantes neste Edital e no Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal.
8.2.Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.
8.3.Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da entrega dos materiais de acordo com os
artigos 12, 13, 18 e 26 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).
8.4.Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos, sujeitando-se às sanções estabelecidas no
instrumento convocatório e na Lei Federal n0 8.666/93.
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8.5.Responder, nos termos do art. 18 e seguintes da Lei n0 8.078/90 – Código de Defesa do
Consumidor, pelos vícios de qualidade ou quantidade dos materiais adquiridos, que os tornem
impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, sem prejuízo das
demais disposições do CDC.
8.6.Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o produto fornecido,
bem como pelo seu transporte, até o local determinado para a sua entrega.
8.7.Paralisar, por determinação da Administração, qualquer fornecimento de produtos que estejam sob
suspeita de contaminação, condenado por autoridade sanitária.
8.8.Manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação.
8.9.Referente à lista de Preços de Medicamentos da CMED/ANVISA, a CONTRATADA deverá saber
que:
8.9.1. A Lista de Preços de Medicamentos para compras públicas contém o teto de preço pelo
qual entes da Administração Pública podem adquirir medicamentos dos laboratórios,
distribuidores, farmácias e drogarias. Constam desta lista o PMVG – Preço Máximo de
Venda ao Governo - que é o teto de preço para compra dos medicamentos inseridos na
lista de produtos sujeitos ao CAP (Coeficiente de Adequação de Preço) ou ainda de
qualquer medicamento adquirido por força de decisão judicial e o Preço Fábrica – PF,
que é o teto de preço para compra de qualquer medicamento por entes da Administração
Pública, quando não aplicável o CAP;
8.9.2. Medicamentos que conste na tabela CMED - Câmara de Regulação do mercado de
medicamentos, deverá ser aplicado o percentual da câmara PMVG – PREÇO MÁXIMO
DE VENDA AO GOVERNO, no que couber;
8.9.3. Deverá aplicar desconto CAP obrigatório, quando couber, consoante, respectivamente,
Resolução n0 3, de 4 de maio de 2009, Resolução n0 3, de 2 de março de 2011,
Comunicado n0 5, de 5 de setembro de 2013 e Comunicado n0 6, de 5 de setembro de
2013, todos da Câmara de Regulação do Mercado de medicamentos;
8.9.4. Atualmente, fazem parte da lista de produtos sujeitos ao desconto, medicamentos
constantes do “Programa de Componente Especializado da Assistência Farmacêutica” (de
alto custo ou para uso continuado). Além desses, o CAP também se aplica nas compras
públicas de qualquer medicamento adquirido por força de decisão judicial
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
9.1.Efetuar o pagamento na forma pactuada neste Edital.
9.2.Informar à CONTRATADA, com antecedência, qualquer alteração referente ao local e prazo de
fornecimento do objeto deste Edital.
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9.3.Designar servidor e/ou Comissão para fiscalizar, acompanhar e atestar a entrega dos bens ora
licitados.
9.4.Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas deste Edital.
9.5.Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos recebidos
provisoriamente com as especificações constantes no Termo de Referência e Anexos, para fins de
aceitação e recebimento definitivo.
9.6.Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no
objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.
9.7.Acompanhar e fiscalizar a boa execução do fornecimento e aplicar as medidas corretivas
necessárias, inclusive às penalidades contratual e legalmente previstas, comunicando à
CONTRATADA as ocorrências que a seu critério exijam medidas corretiva.
9.8.Receber os materiais solicitados, emitindo Atestado de Recebimento na Nota Fiscal/Fatura.
9.9.Verificar prazos de validade.
9.10.Verificar condições de acondicionamento.
9.11.Contatar a CONTRATADA quando houver verificação de irregularidades posteriores à entrega,
para promover a regularização.
9.12.Não responder por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que
vinculados à execução do Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
CLÁUSULA DÉCIMA– DAS CONDIÇÕES DE REAJUSTAMENTO
10.1. O valor do Contrato será fixo e irreajustável, haja vista a vedação de reajuste para periodicidade
contratual inferior a 12 (doze) meses, nos termos do art. 28, da Lei nº 9.069/95, ressalvado o disposto
no art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
10.2. Decorrido o prazo de execução do objeto, que é de 12 (doze) meses contados a partir da data da
proposta e, ocorrendo a hipótese de prorrogação, por período que ultrapasse a periodicidade de 12
(doze) meses, poderá ser concedido reajuste de preço mediante a aplicação da seguinte fórmula:
R = P0 {(I1/I0) - 1}, Onde:
R = Valor do Reajuste
P0= Valor do preço básico a ser reajustado
I1 = Índice de Preços ao Consumidor Ampliado - IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referente ao mês
imediatamente anterior à data do aniversário da proposta.
I0 = Índice de Preços ao Consumidor Ampliado - IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referente ao mês
imediatamente anterior à data da Proposta.

10.3. Na hipótese de não ser ainda conhecido o I1, deve-se utilizar o último índice conhecido,
devendo a complementação ou ressarcimento ocorrer em mediação posterior.
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10.4. Será assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial na hipótese de
sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou
impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do
príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, de acordo com o art. 65, inciso
II, alínea “d”, da Lei nº 8.666/1993.
10.5. Havendo interesse das partes contratantes em prorrogar a avença, a empresa contratada deverá
pleitear o reajuste dos preços até a data anterior à efetivação da prorrogação contratual, sob pena de,
não o fazendo tempestivamente, ocorrer a preclusão do seu direito.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
11.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria,
prevista no orçamento do Município de Olinda, para o exercício de 2020, na classificação abaixo:
13.2. Os recursos financeiros correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária:Programa:
3050;Projeto/Atividade: 4038;Subação: 966;Elemento de Despesa: 3.3.90.32;Fonte: 101.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES
12.1. As penalidades aplicáveis ao presente processo licitatório são aquelas dispostas no artigo 7 0 da
Lei Federal n0 10.520, de 17 de julho de 2002, c/c/ art. 54 do Decreto Municipal nº 042, de 03 de abril
de 2020.
12.2. Antes da aplicação de qualquer sanção ou penalidade à contratada, será assegurado à mesma o
direito ao contraditório e à ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO
13.1. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
13.2. A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrita da Administração, nos
casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78, da Lei Federal nº 8.666/93, ou nas hipóteses
do artigo 79 do mesmo diploma legal, quando cabível.
13.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VALIDADE DOS MEDICAMENTOS
14.1. O prazo de validade dos medicamentos não poderá ser inferior a 18 (dezoito) meses, contados a
partir da data de emissão da Nota Fiscal de entrega do produto. Os produtos de fabricação com
validade inferior a 18 (dezoito) meses devem ser entregues com no mínimo 2/3 do período total da
validade.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA GARANTIA
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15.1. A CONTRATADA, para execução do objeto desta compra, prestará garantia fixada em favor da
CONTRATANTE no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, nos termos do artigo
56, § 2º, da Lei nº 8.666/93, podendo a CONTRATADA optar por uma das modalidades de garantia
previstas no diploma legal citado.
15.2. Se escolhida na modalidade caução em dinheiro, a prestação da garantia deverá ser comprovada
no momento da assinatura do contrato. Nas demais modalidades, a comprovação poderá ser realizada
em até 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do órgão contratante, contado da
assinatura do contrato.
15.3. A garantia contratual deverá ter validade durante toda a vigência do CONTRATO.
15.4. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do contrato e,
quando em dinheiro, atualizada monetariamente, conforme disposto no art. 56, §4º, da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMASEXTA– DA SUBCONTRATAÇÃO
16.1.A Contratada não poderá subcontratar, no todo ou em partes, nem negociar direitos dele
decorrente por ser “intuitu personae”, sem consentimento por escrito do Município de Olinda/PE
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1. Aplicar-se-á a Lei Federal n0 10.520/2002, e, subsidiariamente, a Lei Federal n0 8666/93, com
suas posteriores modificações, nos casos omissos do presente contrato.
15.1.OForo da Comarca de Olinda é o único competente para dirimir quaisquer litígios decorrentes
deste contrato.
15.2. E, por estarem assim justas e acordadas, assinam as partes este Instrumento em 04 (quatro) vias
de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas que a tudo presenciaram, para que
produza assim os seus jurídicos e legais efeitos.
Olinda, _______de __________ de 2020.

________________________________
SECRETÁRIO (A) DE SAÚDE
CONTRATANTE

_______________________________
(NOME DA CONTRATADA)
CONTRATADA
Testemunhas:

1.______________________________

2. _____________________________

CPF/MF nº______________________ CPF/MF nº______________________
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ANEXO V
PROPOSTA COMERCIAL

Ao(À) Sr(a). Pregoeiro(a),
A proposta que faz a empresa __________________________________
,
inscrita(o)
no
CNPJ n.º __________ , estabelecida(o) no(a) endereço sito _____________________________
, para Registro de Preço, em conformidade com as disposições contidas no Termo de
Referência (Anexo I) do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020, PROCESSO
LICITATÓRIO Nº 026/2020-SMS, é a abaixo descrita:
Item
(...)

Especificação

Apres.

Qtd

Preço Unit.

Preço Total

DECLARAMOS que:

a) A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da sessão de abertura
desta licitação;

b) O contrato terá vigência de 12 (doze) meses consecutivos, a contar da data da assinatura do
respectivo instrumento, podendo ser prorrogado através de termo aditivo, respeitando o limite
estabelecido no art. 57, § 10 da Lei Federal n0 8.666/93;

c) Recebemos todos os elementos e informações para o cumprimento das obrigações objeto da
licitação e aceitamos expressamente as condições dispostas no ato convocatório;

d) Sob as penas da Lei, nesta data, não existem fatos impeditivos à participação desta empresa no
presente processo licitatório, estando ciente integralmente dos requisitos de Habilitação do Pregão
Eletrônico-SRP nº 003/2020, Processo Licitatório nº 026/2020-SMS, conforme o Edital;

e) Para fins do disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal de 1988, que esta empresa
não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como
menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

f) Os sócios da empresa (proponente) ou o profissional autônomo (se for o caso) não são
cônjuges/companheiros ou possuem grau de parentesco de 1º, 2º ou 3º graus com os colaboradores e
servidores da administração pública direta e indireta do Poder Executivo do Município de Olinda
(Súmula Vinculante 13/STF);

g) Esta empresa (proponente) não emprega trabalho forçado ou análogo ao escravo, degradante ou
indigno;

h) No valor constante desta proposta estão incluídas todas as despesas relativas ao objeto, tais como:
impostos, taxas, fretes, seguros e demais encargos inerentes ao objeto contratado;
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i) A presente proposta foi elaborada de maneira independente por esta empresa, e que a intenção e o
conteúdo desta proposta não foram, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informados a,
discutidos com ou recebidos de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico SRP n° 08/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

j) Garantimos o fornecimento do objeto, bem como os preços ofertados durante toda a vigência da
futura Ata de Registro de Preços;

k) A entrega dos materiais será realizada mediante a solicitação da Central de Abastecimento
Farmacêutica, de acordo com a demanda da Rede Municipal de Saúde, nos quantitativos necessários à
reposição do estoque de segurança, devendo ser entregue no endereço: Rodovia PE 15, Km 11, Cidade
Tabajara, Olinda/PE. O agendamento da entrega deverá ser feita com antecedência mínima de 24
horas, através dos Telefones: 81 34395844, ou e-mail: nutricaoolinda@gmail.com. Horário para
entrega dos produtos: dias úteis, no horário das 08:00 às 14:00 horas;

l) Estamos cientes de que o quantitativo aduzido é meramente estimativo, no intuito de definir o valor
estimado total da Ata de Registro de Preços. Não implica, assim, em obrigação de execução de sua
totalidade, sendo que a Secretaria Municipal de Saúde de Olinda demandará o serviço de acordo com
as suas necessidades;

m) Informamos ainda que a conta bancária da empresa é no Banco........................., conta corrente
nº..............., agência...................., e nosso telefone para contato é ................, fax....................... e email.............................
DECLARO, POR FIM, ESTAR CIENTE E DE ACORDO COM TODAS AS CLÁUSULAS DO
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 003/2020, PROCESSO LICITATÓRIO Nº
026/2020-SMS.
Local e data.
_________________________________________
Nome do Representante Legal / Cargo / CPF
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