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CNPJ - 13.763.396/0001-70
CEP - 45.330-000
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PROCESSO LICITATÕRIO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 006/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DO RAMO,
PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O
CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO
DA (COVID-19). O PRAZO DO PROCEDIMENTO DO
PROCESSO LICITATÓRIO, SERÃO REDUZIDO A
METADE DO PRAZO NORMAL ISTO FOI
ESTABELECIDO PELO ART.42.DA LEI 13.979/2020

CRAVOLÂNDIA

BA.

PROCESSO DE DESPESA
PROCESSO ADMINISTRATIVO S.M.S. N° 219 /2020.

Secretaria Municipal de Saúde
Ednalva de Oliveira Mendes

ÓRGÃO: 02.11.01
RESPONSÁVEL:02.11.01

2.058

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

RECURSOS:

- 14

SOLICITAÇÃO
Solicitação de Aquisição de Medicamentos, para o Centro de Atendimento para Enfrentamento da (Covid-19).
JUSTIFICATIVA
Faz-se necessária para Atender a comunidade deste município, ao enfrentamento do Corona vírus (19).

Cravolândia, 09

o de 2020

iveira Mendes
Ednalv
Secretária de Saúde

DESPACHO DA GESTORA
Autorizo
a
despesa.
Encaminhe-se a Contabilidade e a
em
Comissão de Licitação para as devidas providências face a
legislação vigente.
Mel

Despesa não autorizada. Encaminhe-se ao órgão solicitante
para conhecimento e arquivamento.
,
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Cravolândia,
.

de 2020.

TRAMITAÇÃO DO PROCESSO
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Após análise do processo em questão concluímos por:
Ne Dispensa de Licitação
= lnexigibilidade de Licitação
~ Processo Licitatório
( )Carta Convite
( )Tomada de Preço
Concorrência
( X )Pregão Eletrônico

Ivete Soares - -1 eira Araújo
Prefeita
Nossa conclusão tem como fundamento legal o disposto na legislação em
CONTABILIDADE
vigor,
notadamente o que determina as Leis 8.666/93 e 10.520/02,
me Certifico a existência de dotação orçamentária para
10.024/2020 e suas Alterações.
cobertura da despesa. Encaminhe-se a Comissão de
Licitação.
Cravolândia,M deidieãtl/U de 2020.
Não existe dotação orçamentária suficiente para cobertura
da despesa. Encaminhe-se ao Gabinete para abertura de
créditos.
Zenildo T res Soares.
Cravolândia, ab li - 30
de 2020.
Presidente da COPEL
IP
Vir, FM
Silvio César Barreto de Almeida
Coordenador de administração Financeira e Contábil
DESPACHO FINAL
Face ao exposto acima autorizo:
( X )Abertura do processo licitatório, observada as determinações legais.
( )Contratação dos serviços ou aquisição dos bens mediante inexigibilidade de licitação, conforme parecer acostado.
( )Contratação dos serviços ou aquisição dos bens mediante dispensa de licitação, fazendo necessária cotação simplificada de preços.
Aos setores competentes para as devidas providências e registros.
4 • ândia, I) ,de 2020.
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PROCESSO DE DESPESA
PROCESSO ADMINISTRATIVO S.M.S. N° 219 /2020.

ANEXO
LOTE 1
ITEM
UND
1
Comp
Fr
2
Comp
3
Comp
4
5
Comp
Fr
6
7
Comp
Comp
8
Comp
9

•

DESCRIÇÃO
Azitromicina 500 mg
Azitromicina suspensão

QUANTIDADE
1.500
300
300

Osetalmivir 75 mg
1vermectina 6 mg

1.000

Vitamina C 500 mg
Vitamina C 200 mg/ml
Dipirona 500 mg
Paracetamol 500 mg
Ibuprofeno 600 mg

500
300
3.000
5.000
3.000

Cravolândia, 09 de setembro de 2020.

Ednalva
eira Mendes
Secretária de Saúde
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ORÇAMENTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE CRAVOLANDIA
PRAÇA LOMANTO JUNIOR,CENTRO,CRAVOLÂNDIA-BA
Fone:(73)3545 2120
COTAÇÃO DE PRE OS COMPRAS,
EMPRESA:R.R. LANGER PTODUTOS FARMACEUTICOS ME
END.COMERCIAL AV GOVERNADOR LOMANTO JUNIOR,125
UF:BA
CEP:453304300
FONE/FAX:73-988258232
CONTATO:MAYARA
INSC ESTADUAL:152265478 ME
CNPJ/CPF:31647987/0001-64
VALIDADE DA PROPOSTA:20 Dias
PRAZO PARA ENTREGA:IMEDIATO
i3

.

-m
.,,

01 Azitromicina 500mg
02 Azitromidna suspensão

03 Osetabnivir 75mg
04 lvermectina 6mg
05 Vitamina C 500mg
06 Vitamina C 200mg/m1
dig Dipirona 500mg
nn Paracetamol 500mg
09 Ibuprofeno 600 mg

VALOR 1)1~0

VAgeR TOM

Comp

1500

4,16

6.240,00

Fr

300
300

15,80

4.740,00

26,50

7.950,00

Comp
Comp

7,85

7.850,00

Comp

1000
soo

0,98

490,00

Fr

300

4,90

1.470,00

Comp

3000
&mo

0,25

750,00

0,50

2.500,00

3000

0,60

1.800,00

Comp
Comp

VALOR GLOBAL

33.790,00

COTAÇÃO DE PREÇOS
Declaramos que no preço ofertado estão inclusas todas as despesas necessárias ao fornecimento do
objeto desta cotação de preços,
sendo de nossa exclusiva responsabilidade todas as despesas, como transporte,
alimentação, tributos, emolumentos,
contribuições sociais, fiscais, parafiscais, seguros e outras não especificadas e que estamos
cientes de que não cabe quaisquer
reivindicações devidas a erros nessa avaliação.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CRAVOLANDIA
PRAÇA LOMANTO ftIMOR,CENTRO,CRAVOLÂNDIA-RA
FOtte:(73)3545 2120

CUIAÇÃO DE PREÇOS(COMPRAS)
EMPRESA:DROGACENTRO MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
END.COMERCIAL:PRAÇA FIRMINO AMARAL,70,CENTRO, ILHÉUS
1 UF:13A
-Cã-E:45653015
FONE/FAX:759%597230
CONTATO:SUZAMAR
INSC.ESTAI7UAL:151M7.710
CNP)/CPF:20469015/0003.'72
V AUDADE DA PROPOSTA 20 Dias

PRAZO PARA ENTREGA;IMEDIATO

nus
visouruieztrao
01
02
03
04
05
06
07
OS
09

Azitromicina 500mg
Azitromicina suspensão
Osetalmix ir 75(rig
Iverrneetina Cum
Vitamina C 500mg
Vitamina C 200rog/m1
Dipirona 500mg
Paracetamol 500mg
Ibuprofen()600 mg

ComP
Fr
Comp
comP
* ComP
Fr

1500
300
300
1000
500
300

Comi) 3000
ComP
5000
ComP - 3000

4,30
15,99
2.7,02
7,89
1.13
5,30
0,30
0,55
0,60

VALOR GLOBAL

usitalWit 1
6.450,00
4.797.00
8400,00
7.890,00
565,00
1.59002
900,00
1.750,00
L800,00

34-842A1

COTAÇÃO DE PREÇOS
Nclaramosqueno preçoofertado estão inclusas todasasdespesas necessárias ao
fornecimento do objeto desta cotação de preços.
sendo de nona owtlusiva responsabilidade todas as despesas, como transporte, alimentação, tributos,
enoluntentoi,
contribuições sociais, fiscais, parafiscais, seguros e outras não especificadas e que estamos cientes de
que não cabe quaisquer
reivindicações devidas a erros nessa avaliação.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CRAVOLANDIA
PRAÇA LOMANTO JUNIOR, CENTRO,CRAVOLAND1A-BA
Fone:(73)3545 2120
EMPRESA:^1 OLIVEIRA
FRANÇA/ME
1--•
END.COMERCIAI:RUA I DE
JULHO,15, CENTRO, NOVA ITARANA
CEP:45340-000
1FONE/FAX:73 98249947
._
.1_NO__
iCONTATO:JOS_F.I
I NSC.
ESTADUAL:072613743
---rCNPJ/CPF:084492650001-83 —
V ALIDADE DA PROPOSTA:
20 Dias

—

PRAZO PARA ENTREGA:IMEDIATO --------'

_____
DESCRIÇÃO
01

Azitro

na 500mg

02 Azitromicina suspensão
03 Osetalrnivir 75mg

_.....
04 I vermectina 6mg
_
05 Vitamina C 500mg
06 Vitamina C 200ing'mi
07 Dipirona 500mg

08 Paracetamol 500mg
09 Ibuprofen° 600 mg

VALOR UNITARIO .

UNO

QUANT

VALOR TOTAL

Comp

1500

4,20

Fr

16,00

Comia

300
300

28,97

Comp

1000

7,90

7.900,00

Comp

soo

1,10

550,00

Fr

300

5,30

1.590,00

Como

3000

0,30

900,00

Comp

s000

0,75

3.750,00

Comp

3000

0,60

1.800,00

6.300,00

t
--1,'

VALOR GLOBAL .

4.800,00
8.691,00

36.281,00

COTAÇÃO DE PREÇOS
Declaramos que no preço ofertado estão inclusas todas as despesas
necessárias ao fornecimento do objeto do•sta cotação de preços,!
sendo de nossa exclusiva responsabilidade todas as despesas,
como transporte, alimentaçao, tributos,
enioiumerttøs, I
contribuições sociais, fiscais, parafiscais. seguros e outras não
especificadas e que estamos cientes de que não cabe
quaisquer
reivindicações devidas a erros nessa avaliação.

RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
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CNPJ - 13.763.396/0001-70
PREMIU). MUNICIPAL

CRAVRAMOIR-BA

PORTARIA no 002 de 02 de janeiro de 2020.

A PREFEITA MUNICIPAL DE CRAVOLANDIA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições
legais, que lhe são conferidas pelo art. 139 da Lei Orgânica do Município,

R ESOLVE:
Art. 12 - Fica nomeado como PREGOEIRO o servidor o Sr. ZENILDO TORRES SOARES,
Matricula n° 270 para o ano de 2020.
Art. 22 - Ficam designados para compor a Equipe de Apoio os seguintes servidores
a baixo, que prestará a necessária assistência ao Pregoeiro no mesmo ano.

• Equipe de Apoio - Monica de Souza Barbosa
• Equipe de Apoio - lvanildo Santos de Oliveira

•

Suplente - Carla de Souza Araújo
Suplente - Arlene Alves Sodré

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogando todas as
disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Cravolândia - Bahia, 02 de janeiro de 2020.

IVETE SOARES TEIXEIRA ARAÚJO
Prefeita

Praça Lomanto Junior, n° 01 — Centro CEP: 45.330-000
TEL.:(73) 3545-2120
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DECRETO N2 113/2020,EM 01 DE JUNHO DE 2020.
"Regulamenta a modalidade de licitação pregão,
para aquisição de bens e contratação de serviços
comuns, inclusive os serviços comuns de
engenharia, no âmbito do Município de
Cravolândia, Estado da Bahia."
A PREFEITA MUNICIPAL DE CRAVOLÂNDIA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais;
DECRETA:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

OBJETO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO
Art. 1°- Este Decreto regulamenta a modalidade de licitação pregão, na forma eletrônica e
presencial, para aquisição de bens e contratação de serviços comuns, inclusive os serviços
comuns de engenharia, no âmbito do Município de Cravolândia, Estado da Bahia.
§ 1° Para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns pela municipalidade,
com a utilização de recursos da União decorrentes de transferências voluntárias, tais como
convênios e contratos de repasse, a utilização da modalidade de pregão, na forma eletrônica
será obrigatória, exceto nos casos em que a lei ou a regulamentação específica que dispuser
sobre a modalidade de transferência discipline de forma diversa as contratações com os
recursos do repasse.
§ 2° Excepcionalmente, mediante prévia justificativa da autoridade competente, será
admitida a utilização da forma de pregão presencial nas licitações de que trata o caput nas
seguintes situações:
I- desde que fique comprovada desvantagem para a Administração na realização da
forma eletrônica; e
II- nos casos em que a lei ou a regulamentação específica que dispuser sobre a
modalidade de transferência discipline de forma diversa as contratações com os
recursos do repasse.
PRINCÍPIOS NORTEADORES
A rt. 2°- A licitação na modalidade de pregão é condicionada aos princípios básicos da
legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiência, probidade
administrativa, desenvolvimento sustentável, vinculação ao instrumento convocatório,
julgamento objetivo, razoabilidacle, competitividade, proporcionalidade, e dos que lhes são
correlatos.
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Parágrafo único: As normas disciplinadoras da licitação serão, sempre interpretadas em
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que resguardados o interesse da
administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
DEFINIÇÕES
Art. 32- Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:
I- Aviso do Edital - documento que contém:
a)a definição precisa, suficiente e clara do objeto;
b)a indicação dos locais, das datas e dos horários em que poderá ser lido ou obtido o edital;
c)o endereço eletrônico no qual ocorrerá a sessão pública com a data e o horário de sua
realização, em se tratando de pregão eletrônico; e
d)o endereço no qual ocorrerá a sessão pública com a data e o horário de sua realização, em
se tratando de pregão presencial;
11- Bens e serviços comuns - bens cujos padrões de desempenho e qualidade possam
ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações reconhecidas e usuais
do mercado;
III- Bens e serviços especiais - bens que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade
técnica, não podem ser considerados bens e serviços comuns, nos termos do inciso 11;
IV- Lances intermediários - lances iguais ou superiores ao menor já ofertado, porém
inferiores ao último lance dado pelo próprio licitante;
V- Obra - construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação de bem imóvel,
realizada por execução direta ou indireta;
VI- Serviço - atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada
utilidade, intelectual ou material, de interesse da administração pública;
VII-Serviço comum de engenharia - atividade ou conjunto de atividades que necessitam
da participação e do acompanhamento de profissional engenheiro habilitado, nos termos
do disposto na Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e cujos padrões de desempenho
e qualidade possam ser objetivamente definidos pela administração pública, mediante
especificações usuais de mercado;
VIII- Cadastro de Fornecedores do Município de Cravolândia - registro cadastral de
pessoas físicas e jurídicas que participam de licitações e celebram contratos e atas de
registro de preços com o Município de Cravolândia;
IX- Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF - ferramenta
informatizada, integrante da plataforma do Sistema Integrado de Administração de
Serviços Gerais - SIASG, disponibilizada pelo Ministério da Economia, para cadastramento
dos órgãos e das entidades da administração pública, das empresas públicas e dos
participantes de procedimentos de licitação, dispensa ou inexigibilidade promovidos
pelos órgãos e pelas entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais - S1SG;
X- Sistema de Dispensa eletrônica - ferramenta informatizada para a realização dos
processos de contratação direta de bens e serviços comuns, incluídos os serviços comuns
de engenharia;
Xl- Órgão solicitante - é o centro de competência instituído para o desempenho da
função estatal que solicita, por intermédio de sua autoridade competente, realização de
certame licitatório;
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XII- Autoridade competente - e a responsável pela licitação pública e pela celebração
do futuro contrato;
XIII- Comissão Permanente de Licitação - órgão competente para disciplinar e realizar
os procedimentos licitatórios requeridos pelos órgãos solicitantes; e
XIV- Termo de Referência - documento que deverá conter:
a)os elementos que embasam a avaliação do custo pela administração pública, a partir dos
padrões de desempenho e qualidade estabelecidos e das condições de entrega do objeto,
com as seguintes informações:
1. a definição do objeto contratual e dos métodos para a sua execução, vedadas
especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, que limitem ou frustrem a
competição ou a realização do certame;
2.o valor estimado do objeto da licitação demonstrado em planilhas, de acordo com o preço
de mercado; e
3.o cronograma físico-financeiro, se necessário;
a)o critério de aceitação do objeto;
b)os deveres do contratado e do contratante;
c)a relação dos documentos essenciais à verificação da qualificação técnica e econômicofinanceira, se necessária;
d)os procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato;
e)o prazo para execução do contrato; e
f)as sanções previstas de forma objetiva, suficiente e clara.
§ 12 A classificação de bens e serviços como comuns depende de exame
predominantemente fático e de natureza técnica.
§ 2° Os bens e serviços que envolverem o desenvolvimento de soluções específicas de
natureza intelectual, científica e técnica, caso possam ser definidos nos termos do disposto
no inciso II do caput, serão licitados por pregão.
VEDAÇÕES
Art. 49- O pregão não se aplica a:
1- contratações de obras;
II- locações imobiliárias e alienações; e
I11-bens e serviços especiais, incluídos os serviços de engenharia enquadrados no
disposto no inciso III do caput do art. 32.
CAPÍTULO II
PROCEDIMENTOS
FORMA DE REALIZAÇÃO
Art. 51'-- O pregão será modalidade adotada para aquisição de bens e serviços comuns e
poderá ser realizada:
I - à distância e em sessão pública, por meio de sistema eletrônico de licitação adotado
pelo Município de Cravolândia. O sistema a ser designado deverá ser dotado de recursos
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de criptografia e de autenticação que garantam condições de segurança em todas as
etapas do certame e que esteja integrado à plataforma de operacionalização das
modalidades de transferências voluntárias da União; e
II- de forma presencial, em sessão pública a ser realizada na sede da Comissão
Permanente de Licitação do Município de Cravolândia.
ETAPAS
Art.69- A realização do pregão observará as seguintes etapas sucessivas:
I-

Planejamento da contratação;
Publicação do aviso de edital;
III- Apresentação de propostas e de documentos de habilitação;
IV- Abertura da sessão pública e envio de lances, ou fase competitiva;
V- Julgamento;
VI- Habilitação;
VII- Recursal;
VIII- Adjudicação; e
IX- Homologação.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
Art. 72- Os critérios de julgamento empregados na seleção da proposta mais vantajosa para
a administração serão os de menor preço ou maior desconto, conforme dispuser o edital.
Parágrafo único: Serão fixados critérios objetivos para definição do melhor preço,
considerados os prazos para a execução do contrato e do fornecimento, as especificações
técnicas, os parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade, as diretrizes do plano de
gestão de logística sustentável e as demais condições estabelecidas no edital.

DOCUMENTOS
Art. Er- O processo relativo ao pregão será instruído com os seguintes documentos, no
mínimo:
I- termo de referência;
II- planilha estimativa de despesa;
111-previsão dos recursos orçamentários necessários, com a indicação das rubricas,
exceto na hipótese de pregão para registro de preços;
1V-autorização de abertura da licitação;
V- designação do pregoeiro e da equipe de apoio;
VI- edital e respectivos anexos;
VII- minuta do termo do contrato, ou instrumento equivalente, ou minuta da ata de
registro de preços, conforme o caso;
VIII- parecer jurídico;
IX- os avisos, os esclarecimentos e as impugnações;
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X- documentação exigida e apresentada para a habilitação;
Xl- proposta de preços do licitante;
XII-ata da sessão pública, que conterá os seguintes registros, entre outros:
a)os licitantes participantes;
b)as propostas apresentadas;
c)os lances ofertados, na ordem de classificação;
d)a suspensão e o reinicio da sessão, se for o caso;
e)a aceitabilidade cia proposta de preço;
O a habilitação;
g)a decisão sobre o saneamento de erros ou falhas na proposta ou na documentação;
h)os recursos interpostos, as respectivas análises e as decisões; e
i)o resultado da licitação;
XIII - comprovantes das publicações:
a)do aviso do edital;
b)do extrato do contrato;
c)dos demais atos cuja publicidade seja exigida; e
XIV - ato de homologação.
§12 A instrução do processo licitatório poderá ser realizada por meio de sistema eletrônico,
de modo que os atos e os documentos de que trata este artigo, constantes dos arquivos e
registros digitais, serão válidos para todos os efeitos legais, inclusive para comprovação e
prestação de contas.
§22 A ata da sessão pública será disponibilizada na internet imediatamente após o seu
encerramento, para acesso livre.
§32 Fica dispensado o inciso VIII, caso haja parecer jurídico referencial exarado pelo órgão
de assessoramento competente, que deverá ser anexado ao processo, ressalvada a hipótese
de consulta acerca de dúvida de ordem jurídica devidamente identificada e motivada.
CAPITULO III
ACESSO AO PROVEDOR DO PREGÃO ELETRÔNICO
CREDENCIAMENTO
Art. 92- A autoridade competente do órgão solicitante, o pregoeiro, os membros da equipe
de apoio, demais servidores que se fizerem necessários e os licitantes que participarem do
pregão, na forma eletrônica, serão previamente credenciados, perante o provedor do
sistema eletrônico.
§ 12 O credenciamento para acesso ao sistema ocorrerá pela atribuição de chave de
identificação e de senha pessoal e intransferível.
§ 22 Caberá à Central Permanente de Licitação solicitar, junto ao provedor do sistema, o seu
credenciamento, o cio pregoeiro e o dos membros da equipe de apoio e das autoridades
competentes.
LICITANTE
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Art. 10- O credenciamento no sistema permite a participação dos interessados em qualquer
pregão na forma eletrônica, salvo quando, por solicitação do credenciado, seja inativado ou
excluído e/ou não preencha as condições estabelecidas pelo sistema designado.
§ 1° É de responsabilidade exclusiva do licitante qualquer transação efetuada diretamente
ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema a ser utilizado ou ao órgão
promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido,
ainda que por terceiros.
§ 22 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do
licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao
pregão na forma eletrônica.
CAPÍTULO IV
CONDUÇÃO DO PROCESSO
ÓRGÃO OU ENTIDADE PROMOTORA DA LICITAÇÃO
Art. 11- O pregão será conduzido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Art. 12- Caberá ao Pregoeiro e ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação:
I- decidir a forma do pregão, eletrônico ou presencial;
II- designar acerca do sigilo clo preço;
111-designar o modo de disputa; e
IV- designar o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os
lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao
lance que cobrir a melhor oferta.
A UTORIDADE COMPETENTE
Art. 13- Caberá à autoridade competente do certame, de acordo com suas atribuições legais:
I- designar o pregoeiro;
11- determinar a abertura do processo licitatório;
III- decidir os recursos contra atos do pregoeiro, quando este mantiver sua decisão;
I V-adjudicar o objeto da licitação, quando houver recurso;
V- homologar o resultado da licitação; e
VI- celebrar o contrato.
Parágrafo único: A assinatura da ata de registro de preços é de competência conjunta do
Presidente da Comissão Permanente de Licitação e da Autoridade Competente do Certame.
CAPÍTULO V
FASE PREPARATÓRIA OU PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
ORIENTAÇÕES GERAIS
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Art. 14- Na fase preparatória do pregão será observado o seguinte:
I- aprovação do termo de referência pela autoridade competente ou por quem esta
delegar;
II- elaboração do edital, que estabelecerá os critérios de julgamento e a aceitação das
propostas, o modo de disputa e, quando necessário, o intervalo mínimo de diferença
de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances
intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta;
111-definição das exigências de habilitação, das sanções aplicáveis, dos prazos e das
condições que, pelas suas particularidades, sejam consideradas relevantes para a
celebração e a execução do contrato e o atendimento das necessidades da
administração pública; e
I V- designação do pregoeiro e de sua equipe de apoio.
VALOR ESTIMADO OU VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL
Art. 15- O valor estimado ou o valor máximo aceitável para a contratação, se não constar
expressamente do edital, possuirá caráter sigiloso e será disponibilizado exclusiva e
permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.
§ 1° Para fins do disposto no capta, o valor estimado ou o valor máximo aceitável para a
contratação será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento do envio de
lances, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais
informações necessárias à elaboração das propostas.
§ 22 Nas hipóteses em que for adotado o critério de julgamento pelo maior desconto, o valor
estimado, o valor máximo aceitável ou o valor de referência para aplicação do desconto
constará obrigatoriamente do instrumento convocatório.
DESIGNAÇÕES DO PREGOEIRO E DA EQUIPE DE APOIO
Art. 16- Caberá a Prefeita, designar agentes públicos para o desempenho das funções deste
Decreto.
DO PREGOEIRO
Art. 17- Caberá ao pregoeiro, em especial:
I- conduzir a sessão publica;
II- recebei-, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital
e aos anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela
elaboração desses documentos;
111-verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no
edital;
1V-coordenar a sessão pública e o envio de lances;
V- verificar e julgar as condições de habilitação;
VI- sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos
de habilitação e sua validade jurídica;
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VII-receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade competente
q uando mantiver sua decisão;
VIII- indicar o vencedor do certame;
IX- adjudicar o objeto, quando não houver recurso;
X- conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e
XI- encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e propor a
sua homologação.
Parágrafo único: O pregoeiro poderá solicitar manifestação técnica da assessoria jurídica
ou de outros setores do órgão ou da entidade, a fim de subsidiar sua decisão.
DA EQUIPE DE APOIO
Art. 18- Caberá à equipe de apoio auxiliar o pregoeiro nas etapas do processo licitatório.

DO LICITANTE
Art. 19- Caberá ao licitante interessado em participar do pregão:
I- na forma eletrônica:
a) credenciar-se previamente no sistema eletrônico de licitação utilizado pela Central
Permanente de Licitação;
b)remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente via sistema, os documentos de habilitação
e a proposta c, quando necessário, os documentos complementares;
c)responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir 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 da
senha, ainda que por terceiros;
d)acompanhar as operações no sistema eletrônico de licitação durante o processo licitatório
e responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;
e)comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso;
O utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do pregão na forma
eletrônica; e
g)solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse
próprio; e
II- na forma presencial:
a)apresentar a documentação (credenciamento, proposta de preços e habilitação) na forma
designada no Edital;
b)acompanhar as sessões presenciais durante o processo licitatório e responsabilizar-se
pelo ônus de perda de negócios, decorrente da ausência de manifestação verbal do licitante,
quando da provocação do Pregoeiro;
c)remeter, no prazo estabelecido, quando necessário, documentos complementares; e
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d)responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante.
CAPITULO VI
DA PUBLICAÇÃO DO AVISO DO EDITAL
PUBLICAÇÃO
Art. 20- A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados por meio
da publicação do aviso do edital no Diário Oficial do Município — DOM.
§ 12 Nas hipóteses de pregão realizado para obras e serviços comuns de engenharia, com
utilização de recursos da União decorrentes de transferências voluntárias, tais corno
convênios e contratos de repasse, além dos meios dispostos no caput, também deverá ser
realizada publicação em Diário Oficial do respectivo ente.
§ 22 Em se tratando de obras comuns,serviços e compras de grande vulto, aquelas cujo valor
estimado seja superior a vinte e cinco vezes o limite estabelecido na alínea "c" do inciso I do
art. 23 e art. 120 da Lei Federal n2 8.666/1993, além dos meios dispostos no capta, também
deverá ser realizada publicação em jornal de grande circulação.
EDITAL
Art. 21- Os editais serão disponibilizados na íntegra no site oficial do Município de
Cravolândia.
Parágrafo único: Em se tratando de pregão eletrônico, os editais também deverão ser
disponibilizados na íntegra no sistema eletrônico de licitação adotado pelo Município de
Cravolândia.
MODIFICAÇÃO DO EDITAL
Art. 22- Modificações no edital serão divulgadas pelo mesmo instrumento de publicação
utilizado para divulgação do texto original e o prazo inicialmente estabelecido será reaberto,
exceto se, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas,
resguardado o tratamento isonômico aos licitantes.
ESCLARECIMENTOS
Art. 23- Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados ao
pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico, na forma do edital.
§ 12 O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 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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§ 2° As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão
os participantes e a administração.
IMPUGNAÇÃO
Art. 24- Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio
eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data fixada para
abertura da sessão pública.
§ 12 A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de
dois dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação.
§ 2° A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser
m otivada pelo pregoeiro, nos autos clo processo de licitação.
§ 32 Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para
realização do certame.
CAPÍTULO VII
APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO
Art. 25- O prazo fixado para a apresentação das propostas e dos documentos de habilitação,
contado a partir da publicação do aviso, não será inferior a oito dias úteis.
APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PELO LICITANTE NO PREGÃO ELETRÔNICO
Art. 26- Quando se tratar de Pregão na forma eletrônica, após a divulgação do edital nos
locais designados neste Decreto, 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.
§ 12 A etapa de que trata o caput será encerrada com a abertura da sessão pública.
§ 2° O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no edital,
nos termos do disposto no caput, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
§ 39 O licitante declarará, em campo próprio do sistema, o cumprimento dos requisitos para
a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital.
§ 42 A falsidade da declaração de que trata o §32 sujeitará o licitante às sanções previstas
neste Decreto.
§ 52 Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
§ 62 Na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante,
observado o disposto no caput, não haverá ordem de classificação das propostas, o que
ocorrerá somente após os procedimentos de que trata o Capitulo IX.
§ 79 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o
encerramento cio envio de lances.
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§ 82 Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pelo
licitante melhor classificado após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de
que trata o § 1° do art. 50.
§ 92 É terminantemente VEDADO às licitantes que participarem de mais de 01 (um)
item/lote, anexar proposta(s) de forma escrita de outro(s) lote(s), não correspondente(s) ao
lote em que está cadastrando a proposta eletrônica; sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO
SUMÁRIA no lote e se estende também para os lotes referentes àquelas propostas anexadas
i ndevidamente, por configurar identificação indevida da licitante no decorrer da disputa de
lances.
APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PELO LICITANTE NO PREGÃO PRESENCIAL
Art. 27- Quando se tratar de Pregão na forma presencial, após a divulgação do edital nos
locais designados neste Decreto, os licitantes, no dia, hora e local designados, deverão
comparecer à sessão pública para entrega dos envelopes na forma do Edital, devendo o
interessado, ou seu representante, identificar-se e, se for o caso, comprovar a existência dos
necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos
inerentes ao certame, acompanhada da declaração dando ciência de que cumprem
plenamente os requisitos de habilitação.
CAPITULO VIII
ABERTURA DA SESSÃO E ENVIO DE LANCES
HORÁRIO DE ABERTURA
Art. 28- Em se tratando de Pregão na forma eletrônica, a partir do horário previsto no edital,
a sessão pública na internet será aberta por comando do pregoeiro com a utilização de sua
chave de acesso e senha.
§ 1° Os licitantes poderão participar da sessão pública na internet, devendo utilizar sua
chave de acesso e senha.
§ 22 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e
os licitantes.
Art. 29- Em se tratando de Pregão na forma presencial, a partir do horário previsto no edital,
a sessão pública será aberta pelo comando do pregoeiro, procedendo-se à imediata abertura
d o envelope de proposta de preços e à verificação da conformidade das propostas com os
requisitos estabelecidos no instrumento convocatório.
CONFORMIDADE DAS PROPOSTAS
A rt. 30- O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não
estejam em conformidade com Os requisitos estabelecidos no edital.
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Parágrafo único: A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no
sistema ou na ata da sessão pública, com acompanhamento em tempo real por todos os
participantes.
Art. 31- As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos estarão
disponíveis na internet, quando se tratar de Pregão na forma eletrônica.
Art. 32- Em se tratando de Pregão na forma presencial, a descrição do objeto, valor e
eventuais documentos estarão disponíveis na sessão para os interessados ou qualquer
cidadão que esteja presente, podendo posteriormente qualquer pessoa solicitar cópias do
mesmo, na forma da Lei n2 12.527/2011.
ORDENAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
Art. 33- O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro,
sendo que somente estas participarão da fase de lance, quando se tratar de Pregão na forma
eletrônica.
Art. 34- Em se tratando de Pregão na forma presencial, o pregoeiro procederá à abertura
dos envelopes contendo as propostas de preços e classificará o autor da proposta de menor
preço e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em
até dez por cento, relativamente à de menor preço.
§ 12 Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas
condições definidas no inciso anterior, o pregoeiro classificará as melhores propostas
subsequentes, até o máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais,
quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.
§ 22 Quando houverem proposta iniciais empatadas, o Pregoeiro realizará sorteio na
presença dos licitantes para definir a ordem de classificação.
I NÍCIO DA FASE COMPETITIVA
Art. 35- Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então
os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
quando se tratar de Pregão na forma eletrônica.
§ 12 O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor
consignado no registro.
§ 22 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para
abertura da sessão e as regras estabelecidas no edital.
§ 32 O licitante somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto ao
último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado, quando houver, o
intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá
tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor
oferta.
§ 49 Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro.
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§ 52 Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
Art. 36- Em se tratando de pregão presencial, classificadas as propostas o pregoeiro dará
i nício à fase competitiva, quando então os licitantes poderão apresentar lances verbais em
sessão pelos proponentes.
M ODOS DE DISPUTA NO PEGÃO ELETRÔNICO
Art. 37- Serão adotados para o envio de lances no pregão eletrônico os seguintes modos de
disputa:
1- ABERTO - os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações,
conforme o critério de julgamento adotado no edital; ou
11- ABERTO E FECHADO - os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com
lance final e fechado, conforme o critério de julgamento adotado no edital.
Parágrafo único: No modo de disputa aberto, o edital preverá intervalo mínimo de
diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos
lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.
MODO DE DISPUTA ABERTO NO PREGÃO ELETRÔNICO
Art. 38- No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art. 37, a etapa de
envio de lances na sessão pública durará dez minutos c, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do
período de duração da sessão pública.
§ 1° A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o capta, será de
dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período
de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
§ 22 Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida no caput e no § 1°, a
sessão pública será encerrada automaticamente.
§ 39 Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, nos termos do
disposto no § 1°, o pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinicio da
etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço disposto no parágrafo
único do art. 7°, mediante justificativa.
MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO
Art. 39- No modo de disputa aberto e fechado, de que trata o inciso II do caput do art. 37, a
etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
§ 12 Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de fechamento
iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente
determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
§ 2° Encerrado o prazo de que trata o § 1°, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor
da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento
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superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será
sigiloso até o encerramento deste prazo.
§ 32 Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições de que trata o § 22, os autores dos
melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão
oferecer uni lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento
do prazo.
§ 42 Encerrados os prazos estabelecidos nos § 22 e § 39, o sistema ordenará os lances em
ordem crescente de vantajosidade.
§ 52 Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos § 22 e § 32, haverá o
reinicio da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de
classificação, possam ofertar uni lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso
até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o disposto no § 49.
§ 62 Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às
exigências para habilitação, o pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante
justificativa, admitir o reinicio da etapa fechada, nos termos do disposto no § 52.
DESCONEXÃO DO SISTEMA NA ETAPA DE LANCES
NO PREGÃO ELETRÔNICO
Art. 40- Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da
etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances
continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
Art. 41- Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas
vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico
utilizado para divulgação.
MODO DE DISPUTA NO PREGÃO PRESENCIAL
Art. 42- Em se tratando de Pregão na forma presencial, os licitantes apresentarão lances de
forma verbal pelos seus representantes credenciados, que deverão ser formulados de forma
sucessiva, em valores distintos e decrescentes.
§ 12 O pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma
sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior
preço e os demais, em ordem decrescente de valor.
§ 22 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro,
i mplicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço
apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.
§ 32 Caso não se realize lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta
escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.
Art. 43- Após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de desempate
previstos nos art. 44 e art. 45 da Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006,
seguido da aplicação do critério estabelecido no § 22 do art. 32 da Lei n 2 8.666, de 1993, se
não houver licitante que atenda à primeira hipótese.
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Art. 44- Em se tratando de pregão eletrônico, os critérios de desempate serão aplicados nos
termos do art. 43, caso não haja envio de lances após o início da fase competitiva.
Parágrafo único: Na hipótese de persistir o empate, no pregão eletrônico, a proposta
vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.
CAPÍTULO IX
JULGAMENTO
N EGOCIAÇÃO DA PROPOSTA
Art. 45- Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo
sistema eletrônico ou na sessão pública presencial, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em
condições diferentes das previstas no edital.
§ 12 A negociação será realizada por meio do sistema ou na sessão presencial e poderá ser
acompanhada pelos demais licitantes.
§ 22 O instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no mínimo, unia hora,
contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos
documentos complementares, adequada ao último lance ofertado após a negociação de que
trata o capta, quando se tratar de Pregão na forma eletrônica.
§ 32 Em se tratando de Pregão na forma presencial, o instrumento convocatório deverá
estabelecer o prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas, a partir da solicitação do pregoeiro
na sessão, para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação de
que trata o copia, podendo ser enviada por meio designado no Edital.
J ULGAMENTO DA PROPOSTA
Art. 46- Encerrada a etapa de negociação de que trata o art. 43, o pregoeiro examinará a
proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade
do preço em relação ao máximo estipulado para contratação no edital, observado o disposto
no parágrafo único do art. 7e, § 9e do art. 26 e art. 27, e verificará a habilitação do licitante
conforme disposições do edital, observado o disposto no Capítulo X.
CAPÍTULO X
HABILITAÇÃO
DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA
Art. 47- Para habilitação dos licitantes, será exigida, exclusivamente, a documentação
relativa:
I- à habilitação jurídica;
II- à qualificação técnica;
III-à qualificação econômico-financeira;
IV- à regularidade fiscal Federal, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e
trabalhista;
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V- à regularidade fiscal perante as Fazendas Estaduais, Distrital e Municipais, conforme
for o caso; e
VI- ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição e no inciso
XVIII do art. 78 da Lei rig 8.666, de 1993.
e

Art. 48- Quando permitida a participação de empresas estrangeiras na licitação, as
exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados com tradução livre.
Parágrafo único: Na hipótese de o licitante vencedor ser estrangeiro, para fins de
assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos de que trata o caput
serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no
Decreto n2 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.
1 j 49- Quando permitida a participação de consórcio de empresas, serão exigidos:
I- a comprovação da existência de compromisso público ou particular de constituição
de consórcio, com indicação da empresa líder, que atenderá às condições de liderança
estabelecidas no edital e representará as consorciadas perante a União;
II- a apresentação da documentação de habilitação especificada no edital por empresa
consorciada;
111- a comprovação da capacidade técnica do consórcio pelo somatório dos quantitativos
de cada empresa consorciada, na forma estabelecida no edital;
IV- a demonstração, por cada empresa consorciada, do atendimento aos índices
contábeis definidos no edital, para fins de qualificação econômico-financeira;
V- a responsabilidade solidária das empresas consorciadas pelas obrigações do
consórcio, nas etapas da licitação e durante a vigência do contrato;
VI- a obrigatoriedade de liderança por empresa brasileira no consórcio formado por
empresas brasileiras e estrangeiras, observado o disposto no inciso I; e
Vil-a constituição e o registro do consórcio antes da celebração do contrato.
Parágrafo único: Fica vedada a participação de empresa consorciada, na mesma licitação,
por meio de mais de um consórcio ou isoladamente.
I NTENÇÃO DE RECORRER E PRAZO PARA RECURSO
Art. 50- Os documentos exigidos para habilitação serão enviados nos termos do disposto
nos arts. 26 e 27.
§ 12 Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares após o
julgamento da proposta, os documentos deverão ser apresentados em formato digital, via
sistema (pregão eletrônico) e por meio designado no Edital (pregão presencial), no prazo
definido no edital, após solicitação do pregoeiro.
§
A verificação pelo órgão ou entidade promotora do certame nos sítios eletrônicos
oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins
de habilitação.
§ 39 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
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sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao

edital.
§ 49 Na hipótese de contratação de serviços comuns em que a legislação ou o edital exija
apresentação de planilha de composição de preços, esta deverá ser encaminhada
exclusivamente via sistema (pregão eletrônico) ou por meio designado no Edital (pregão
presencial), no prazo fixado no edital, com os respectivos valores readequados ao lance
vencedor.
§ 59 No pregão realizado para o Sistema de Registro de Preços, 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 posterior
habilitação, nos termos do disposto no Capítulo X.
§ 62 A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas
de pequeno porte será exigida nos termos de regulamento específico do disposto no art. 42
do Decreto Federal n2 8.538, de 6 de outubro de 2015, enquanto não houver regulamento
específico do Município de Cravolândia.
§ 72 Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no edital, o licitante será
declarado vencedor.
Ori§

CAPITULO XI
RECURSO
I NTENÇÃO DE RECORRER E PRAZO PARA RECURSO
Art. 51- Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na
sessão pública, de forma imediata, em campo próprio cio sistema (pregão eletrônico) ou de
forma verbal (pregão presencial), manifestar sua intenção de recorrer.
§ 12 As razões do recurso de que trata o capta deverão ser apresentadas no prazo de três
dias.
§ 22 Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar suas
contrarrazões, no prazo de três dias, contado da data final do prazo do recorrente,
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
§ 32 A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de
recorrer, nos termos do disposto no caput, importará na decadência desse direito, e o
pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
§ 49 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não podem ser
aproveitados.
CAPITULO XII
A DJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
A UTORIDADE COMPETENTE
Art. 52- Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório, nos termos do
disposto no inciso III e IV do caput do art. 13.
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Art. 53- Na ausência de recurso, caberá ao pregoeiro adjudicar o objeto e encaminhar o
processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação, nos termos
do disposto no inciso IX do capta do art. 17.

CAPÍTULO XIII
SANEAMENTO DA PROPOSTA E DA HABILITAÇÃO
ERROS OU FALHAS
Art. 54- O pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,
mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
§ 1° Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento de que trata o capta, a sessão pública somente poderá
ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata, quando se tratar de pregão eletrônico.
§ 22 O procedimento descrito no parágrafo anterior poderá ser realizado no pregão
presencial, podendo ser reiniciada sessão pública mediante aviso prévio publicado no sítio
eletrônico oficial da CPL com, no mínimo, três dias de antecedência, e a ocorrência será
registrada em ata.
CAPÍTULO XIV
CONTRATAÇÃO
ASSINATURA DO CONTRATO OU DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Art. 55- Após a homologação, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato ou a
ata de registro de preços no prazo estabelecido no edital.
§ 12 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.
§ 2° 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, outro
licitante poderá ser convocado, 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, sem
prejuízo da aplicação das sanções de que trata o art. 56.
§ 32 O prazo de validade das propostas será de noventa dias, permitida a fixação de prazo
diverso no edital.
CAPÍTULO XV
SANÇÃO
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I MPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
Art. 56- Ficará impedido de licitar e de contratar com o Município de Cravolândia e será
descredenciado no Cadastro de Fornecedores do Município de Cravolândia, pelo prazo de até
cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais
cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta:

-

não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;
- não entregar a documentação exigida no edital;
III - apresentar documentação falsa;
I V - causar o atraso na execução do objeto;
V - não mantiver a proposta;
VI - falhar na execução do contrato;
VII - fraudar a execução do contrato;
VIII - comportar-se de modo inidôneo;
IX - declarar informações falsas; e
X - cometer fraude fiscal.
§ 12 As sanções descritas no caput também se aplicam aos integrantes do cadastro de
reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso
assumido sem justificativa ou com justificativa recusada pela administração pública;
§ 22 As sanções serão registradas e publicadas no Diário Oficial do Município.
II

CAPÍTULO XVI
REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO
Art. 57- A autoridade competente para homologar o procedimento licitatório de que trata
este Decreto poderá revogá-lo somente em razão do interesse público, por motivo de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a revogação,
e deverá anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, por meio
de ato escrito e fundamentado.
Parágrafo único: Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação
do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé ao ressarcimento
dos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.
CAPÍTULO XVII
DO SISTEMA DE DISPENSA ELETRÔNICA
APLICAÇÃO
Art. 58- As unidades gestoras do Município de Cravolândia adotarão o sistema de dispensa
eletrônica, nas seguintes hipóteses:
I- contratação de serviços comuns de engenharia, nos termos do disposto no inciso I do
caput do art. 24 da Lei n2 8.666, de 1993;

to,
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11-aquisição de bens e contratação de serviços comuns, nos termos do disposto no inciso
II do captit do art. 24 da Lei n° 8.666, de 1993; e
aquisição de bens e contratação de serviços comuns, incluídos os serviços
comuns de engenharia, nos termos do disposto no inciso III e seguintes do caput do art.
24 da Lei n° 8.666, de 1993, quando cabível.
§ 1° Ato do Presidente da CPI, regulamentará o funcionamento do sistema de dispensa
eletrônica.
§ 22 A obrigatoriedade da utilização do sistema de dispensa eletrônica ocorrerá a partir da
data de publicação do ato de que trata o §
§ 32 Fica vedada a utilização do sistema de dispensa eletrônica nas hipóteses de que trata o
art. 4°.
CAPÍTULO XVIII
DISPOSIÇÕES FINAIS
ORIENTAÇÕES GERAIS
Art. 59- Os horários estabelecidos no edital, no aviso e durante a sessão pública observarão
o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no
sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
Art. 60- Os participantes de licitação na modalidade de pregão têm direito público subjetivo
à fiel observância do procedimento estabelecido neste Decreto e qualquer interessado
poderá acompanhar o seu desenvolvimento em tempo real, por meio da internet (pregão
eletrônico) ou participando da sessão presencial (pregão presencial).
Art. 61- As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor c os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.
A rt. 62- Os arquivos e os registros digitais relativos ao processo licitatório permanecerão à
disposição dos órgãos de controle interno e externo.
Art. 63- O Presidente da CPL poderá editar normas complementares ao disposto neste
Decreto e disponibilizar informações adicionais.
REVOGAÇÃO
Art. 64- Ficam revogadas as disposições em contrário.
A rt. 65- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete da Prefeita de Cravolândia, em 01 de junho cie 2020.

I VTE SOARES TEIXEIRA ARAÚJO
Prefeita
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DECRETO N2 210 /2019,EM 02 DE DEZEMBRO DE 2019.
"Regulamenta o Sistema de Registro de Preços
previsto no art. 15 da Lei rig 8.666, de 21 de
junho de 1993, no uso âmbito do Município e dá
outras providências."
A PREFEITA MUNICIPAL DE CRAVOLÂNDIA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais que lhe confere e nos termos do disposto no art. 15 da Lei n2. 8.666, de 21
de junho de 1993,
DECRETA:

Art. 12- As contratações de serviços e a aquisição de bens, quando efetuadas pelo
Sistema de Registro de Preços, no âmbito da Administração Municipal direta, obedecerão ao
disposto neste Decreto.
Parágrafo único. Para os efeitos deste Decreto, são adotadas as seguintes definições:
I- Sistema de Registro de Preços - SRP - conjunto de procedimentos para registro
formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para
contratações futuras;
II- Ata de Registro de Preço - documento vinculativo, obrigacional, com característica
de compromisso para futura contratação, onde se registram os preços, fornecedores,
órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições
contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas;
111-Órgão Gerenciador- órgão ou entidade da Administração Pública responsável pela
condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e
gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente; e
IV- Órgão Participante- órgão ou entidade que participa dos procedimentos iniciais do
SRP e integra a Ata de Registro de Preços.

Art. 22- Será adotado, preferencialmente, o SRP nas seguintes hipótese:
I
- quando, pelas
contratações frequentes;

características do bem ou serviço, houver necessidade de

II - quando for mais conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas
parceladas ou contratação de serviços necessários à Administração para o desempenho de
suas atribuições:
III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para
atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; e
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IV - quando pela natureza do objeto não for possível definir previamente o quantitativo
a ser demandado pela Administração.
Parágrafo único. Poderá ser realizado registro de preços para contratação de bens e
serviços de informática, obedecida a legislação vigente, desde que devidamente justificada e
caracterizada a vantagem econômica.
Art. 32.A licitação para registro de preços será realizada na modalidade de concorrência
ou de pregão, do tipo menor preço, nos termos das Leis n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, e
n2. 10.520, de 17 de julho de 2002,e será precedida de ampla pesquisa de mercado.
§ 12. Excepcionalmente poderá ser adotado, na modalidade de concorrência, o tipo
técnica e preço, a critério do órgão gerenciador e mediante despacho devidamente
fundamentado da autoridade máxima do órgão ou entidade.
§ 22 Caberá ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de controle e administração
do SRP, e ainda o seguinte:
I - convidar, mediante correspondência eletrônica ou outro meio eficaz, os órgãos e
entidades para participarem do registro de preços;
II - consolidar todas as informações relativas à estimativa individual e total de consumo,
promovendo a adequação dos respectivos projetos básicos encaminhados para atender aos
requisitos de padronização e racionalização;
III - promover todos os atos necessários à instrução processual para a realização do
procedimento licitatório pertinente, inclusive a documentação das justificativas nos casos
em que a restrição à competição for admissivel pela Lei;
IV - realizar a necessária pesquisa de mercado com vista à identificação dos valores a
serem licitados;
V - confirmar junto aos órgãos participantes a sua concordância com o objeto a ser
licitado, inclusive quanto aos quantitativos e projeto básico;
VI - realizar todo o procedimento licitatório, bem como os atos dele decorrentes, tais
como a assinatura da Ata e o encaminhamento de sua cópia aos demais órgãos participantes;
VII - gerenciar a Ata de Registo de Preços, providenciando a indicação, sempre que
solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração,
obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos
participantes da Ata;
VIII -conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços
registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de
Registro de Preços: e
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IX - realizar, quando necessário, prévia reunião com licitantes, visando informálos das
peculiaridades do SRP e coordenar, com os órgãos participantes, a qualificação mínima dos
respectivos gestores indicados.
§
O órgão participante do registro de preços será responsável pela manifestação de
interesse em participar do registro de preços, providenciando o encaminhamento, ao órgão
gerenciador, de sua estimativa de consumo, cronograma de contratação e respectivas
especificações ou projeto básico, nos termos da Lei n2 8.666, de 1993, adequado ao registro
de preço do qual pretende fazer parte, devendo ainda:
I - garantir que todos os atos inerentes ao procedimento para sua inclusão no registro
de preços a ser realizado estejam devidamente formalizados e aprovados pela autoridade
competente;
II - manifestar, junto ao órgão gerenciador,sua concordância com o objeto a ser licitado,
antes da realização do procedimento licitatório; e
III - tomar conhecimento da Ata de Registro de Preços, inclusive as respectivas alterações
porventura ocorridas, com o objeto de assegurar, quando de seu uso, o correto cumprimento
de suas disposições, logo após concluído o procedimento licitató rio.
§ 42 Cabe ao órgão participante indicar o gestor do contrato, ao qual, além das atribuições
previstas no art. 67 da Lei n2.8.666, de 1993, compete:
I - promover consulta prévia junto ao órgão gerenciador, quando da necessidade de
contratação, a fim de obter a indicação do fornecedor, os respectivos quantitativos e os
valores a serem praticados, encaminhando, posteriormente, as informações sobre a
contratação efetivamente realizada:
II - assegurar-se, quando o uso da Ata de Registro de Preços, que a contratação a ser
procedida atenda aos seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados ,informando
ao órgão gerenciador eventual desvantagem, quanto à sua utilização;
III - zelar, após receber a indicação do fornecedor, pelo demais atos relativos ao
cumprimento, pelo mesmo, das obrigações contratualmente assumida, e também, em
coordenação com o órgão gerenciador, pela aplicação de eventuais penalidades decorrentes
do descumprimento de cláusulas contratuais; e
IV - informar ao órgão gerenciador, quando de sua ocorrência, a recusa do fornecedor em
atender às condições estabelecidas em edital, firmadas na Ata de Registro de Preços, as
divergências relativas à entrega, as características e origem dos bens licitados e a recusa do
mesmo em assinar contrato para fornecimento ou prestação de serviços.
Art. 42 O prazo de validade da Ata de Registro de Preços, não poderá ser superior a um ano,
computadas neste as eventuais prorrogações.
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§ 12. Os contratos decorrentes do SRP terão sua vigência conforme as disposições contidas
nos instrumentos convocatórios e respectivos contratos, obedecido o disposto no art. 57 da
Lei n2. 8.666, de 1993.
§ 2° É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, § 42., da Lei n2
8.666, de 1993, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os
demais requisitos desta norma.
Art. 52. A Administração, quando da aquisição de bens ou contratação de serviços, poderá
subdividir a quantidade total do item em lotes, sempre que comprovado técnica e
economicamente viável, de forma a possibilitar maior competitividade, observado, neste
caso, dentre outros, a quantidade mínima, o prazo e o local de entrega ou de prestação dos
serviços.
Parágrafo único. No caso de serviços, a subdivisão se dará em função da unidade de
medida adotada para aferição dos produtos e resultados esperados, e será observada a
demanda especifica de cada órgão ou entidade participante do certame. Nestes casos, deverá
ser evitada a contratação, num mesmo órgão e entidade, de mais de uma empresa para a
execução de um mesmo serviço em uma mesma localidade, com vistas a assegurar a
responsabilidade contratual e o princípio da padronização.
Art. 62 Ao preço do primeiro colocado poderão ser registrados tantos fornecedores
quantos necessários para que, em função das propostas apresentadas, seja atingida a
quantidade total estimada para o item ou lote, observando-se o seguinte:
I - o preço registrado e a indicação dos respectivos fornecedores serão divulgados em
órgão oficial da Administração e ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de
Registro de Preços;
II - quando das contratações decorrentes do registros de preços deverá ser respeitada a
ordem de classificação das empresas constantes da Ata; e
III -os órgãos participantes do registro de preços deverão, quando da necessidade de
contratação, recorrem ao órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços, para que este
proceda a indicação do fornecedor e respectivos preços a serem praticados.
Parágrafo único. Excepcionalmente, a critério do órgão gerenciador, quando a quantidade
do primeiro colocado não for suficiente para as demandas estimadas, desde que se trate de
objetos de qualidade ou desempenho superior, devidamente justificada e comprovada a
vantagem, e as ofertas sejam em valor inferior ao máximo admitido, poderão ser registrados
outros preços.
Art. 72 A existência de preços registrados não obriga a administração a firmar as
contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para
a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de
fornecimento em igualdade de condições.
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csaVOLANOill Art. 82 A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer
órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório,
mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a
vantagem.
§ 1°
Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando
desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao
órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos
preços a serem praticados, obedecidos a ordem de classificação.
§ 2° Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento,
independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
§ 32 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão
exceder, por órgão ou entidade, a vinte e cinco por cento dos quantitativos registrados na
Ata de Registro de Preços.
§ 42 O Município poderá aderir a Atas de Registros de Preços de qualquer órgão ou
entidade pertencente à Administração Direta do Estado ou da União.
Art. 92 O edital de licitação para registro de preços contemplará, no mínimo:
I - a especificação/ descrição do objeto, explicitando o conjunto de elementos necessários
e suficientes, com nível de precisão adequado, para a caracterização do bem ou serviço,
inclusive definindo as respectivas unidades de medida usualmente adotadas;
II - a estimativa de quantidades a serem adquiridas no prazo de validade do registro;
III - o preço unitário máximo que a Administração se dispõe a pagar, por contratação,
consideradas as regiões e as estimativas de quantidades a serem adquiridas;
IV a quantidade mínima de unidades a ser cotada, por item, no caso de bens;
V -as condições quanto aos locais, prazos de entrega, forma cie pagamento e ,
complementarmente, nos casos de serviços, quando cabíveis, a frequência, periodicidade,
características do pessoal, materiais e equipamentos a serem fornecidos e utilizados,
procedimentos a serem seguidos, cuidados, deveres, disciplina e controles a serem adotados;
VI - o prazo de validade do Registro de Preço;
VII- os órgãos e entidades participantes do respectivo registro de preço:
VIII - os modelos de planilhas de custo, quando cabíveis, e as respectivas minutas de
contratos, no caso de prestação de serviços; e

a
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IX - as penalidades a serem aplicadas por descumprimento das condições estabelecidas.
§ 10 - O edital poderá admitir, como critério de adjudicação, a oferta de desconto sobre
tabela de preços praticados no mercado, nos casos de peças de veículos, medicamentos,
passagens aéreas, manutenções e outros similares.
§ 20 - Quando o edital prever o fornecimento de bens ou prestação de serviços em locais
diferentes, é facultada a exigência de apresentação de proposta diferenciada por região, de
modo que aos preços sejam acrescidos os respectivos custos, variáveis por região.
Art. 10. Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de
classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados
para assinatura da Ata de Registro de Preços que, após cumpridos os requisitos de
publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas.
Art. 11. A contratação com os fornecedores registrados, após a indicação pelo órgão
gerenciador do registro de preços, será formalizada pelo órgão interessado, por intermédio
de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra
ou outro instrumento similar, conforme o disposto no art. 62 da Lei n° 8.666, de 1993.
Art. 12. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições
contidas no art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.
§ 10 O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados,
cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos
fornecedores.
§ 20 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior
ao preço praticado no mercado o órgão gerenciador deverá:
I - convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preço e sua adequação ao
praticado pelo mercado;
II - frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
III - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
§ 30 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o
órgão gerenciador podera:
I - liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade,
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação
ocorrer antes do pedido de fornecimento; e
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11 - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
§ 4°- Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação
da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação
mas vantajosa.
Art. 13. O fornecedor terá seu registro cancelado quando:
I - descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
II - não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior
àqueles praticados no mercado; e
IV - tiver presentes razões de interesse público.
§ 1° O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a
ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão
gerenciador.
§ 2° O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência
de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes
de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.
Art. 14. Poderão ser utilizados recursos de tecnologia da informação na operacionalização
das disposição de que trata este Decreto, bem assim na automatização dos procedimentos
inerentes aos controles e atribuições dos órgãos gerenciador e participante.
Art. 15. A Secretaria Municipal de Administração e Finanças poderá editar normas
complementares a este Decreto.
Art. 16. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Registre-se Publique-se. Cumpra-se.

Cravolândia,02 de dezembro de 2019.

Ivete Soares Teixeira Araújo
Prefeita
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PREÂMBULO

1. O MUNICÍPIO DE CRAVOLÂNDIA, por intermédio do seu Pregoeiro Municipal,
designado pela Portaria n°.002/2020, torna público para conhecimento dos
interessados que na data, horário e local indicados, fará realizar licitação na
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor preço condições estabelecidas neste
Edital.
2. REGÊNCIA LEGAL.
Esta licitação obedecerá, integralmente, as disposições das Leis Federais n.°
10.520/02 e 8.666/93, Lei Complementar n.° 123/2006 e alterações, Decretos
Federal n° 10.024/2019 e 3555/2000, no que for pertinente bem como Decreto
M unicipal N°113/2020, de 01 de junho de 2020.
3. UNIDADE INTERESSADA.
Secretaria Municipal de Saúde.
4. MODALIDADE.
Pregão eletrônico SRP N°. PE-006/2020.
5. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
N°. 219/2020.
6. TIPO DE LICITAÇÃO.
Menor preço por lote
7. Modo de disputa: Aberto (X)
8. LOCAL E DATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO.
DATA: 16 de outubro de 2020.
HORA: 09:00 h (Horário de Brasília).
LOCAL: www.licitacoes-e.com.br
N ÚMERO LICITAÇÕES - E / BANCO DO BRASIL: 839549.
9. DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS.
Projeto/Atividade:-2.058
Elemento 3.3.90.30-00
Fonte:1410.LOCAL, HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS
SOBRE ESTE EDITAL.
Poderão ser obtidas maiores informações sobre este Edital, com o Pregoeiro e sua
equipe de apoio, na sede da Prefeitura Municipal de Cravolândia-Ba, situada à Praça
Lomanto Júnior n°. 01, Centro, Cravolândia-BA, das 08:00 às 12:00 horas, ou pelo
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Telefone (73) 3545-2120, bem como por consulta ao Diário Oficial municipal:
h ttps://www.cravolandia.ba.gov.br/Site/Diario0ficial.
A Homologação deste Pregão será divulgada no Diário Oficial municipal:
h ttps://www.cravolandia.ba.qov.br/Site/Diario0ficial, na Homologação supracitada a
empresa vencedora será convocada para a formalização da assinatura do instrumento
contratual.
A Licitante vencedora deverá fornecer um e-mail, para que possa receber o contrato e a
ordem de fornecimento, devendo para tanto, após o seu recebimento, enviar e-mail para
o endereço: (licitação.cravolandia@hotmail.com), acusando do recebimento dos
respectivos Documentos, colocando a data, horário, CNPJ da empresa, nome completo,
CPF e RG do responsável com poderes para assinatura dos mesmos.

•

I - OBJETO
1.1

A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para eventual, para
Contratação de empresas do ramo, para Aquisição de Medicamentos, para o Centro de
Atendimento para Enfrentamento da (Covid-19), O prazo do procedimento serão reduzido a
metade do prazo normal. Isto foi estabelecido pelo Art. 4°. Da Lei 13.979/2020. conforme
especificações contidas no Termo de Referência em anexo.

1.2. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no Sistema
Eletrônico de Licitações do Banco do Brasil e as especificações técnicas constantes no
Modelo de Proposta de Preço - Anexo II, o licitante deverá obedecer a este último.
II- PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema Eletrônico de Licitações do Banco do Brasil, por meio do sítio
www.licitacoes- e.com.br.
2.2. Como requisito para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em
campo próprio do sistema eletrônico, que está ciente e concorda com as condições
previstas neste edital e seus anexos e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação definidos no item "HABILITAÇÃO".
2.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta
sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital.
2.4. Não poderão participar deste Pregão:
a) Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste
Pregão.
b)Pessoas Físicas, em razão do impacto da contratação nos limites de despesas com
pessoal, previstos na Lei Complementar n°. 101/00;
c)Empresas ou sociedades estrangeiras que não funcionem no país;
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d)Empresas impedidas de licitar ou contratar, na forma do (art. 7° da Lei n° 10.520/02),
ou suspensas temporariamente de participar de licitação ou impedidas de contratar com
a Administração (Art. 87, III, da Lei n° 8.666/93);
e)Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
f) Empresas em processo falimentar, em processo concordatário, em recuperação
judicial ou extrajudicial;
g)Empresas de que sejam proprietários, controladores ou diretores Vereadores (cfr. art.
54, II da Constituição);
h)Empresas proibidas de contratar com o Poder Público nos termos do art. 12 da Lei n°
8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa).
i)Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9° da Lei
n° 8.666/93.
2.5. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação
do licitante.
III — TRATAMENTO DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
EQUIPARADOS
3.1. No caso de participação de microempresas, empresas de pequeno porte ou
equiparados, será observado o disposto na Lei Complementar n° 123/06, notadamente
os seus arts. 42 a 49.
3.2. O enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP
dar-se-á nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno
Porte, instituído pela Lei Complementar n° 123/06.
3.3. Os licitantes que se enquadrarem nas situações previstas no art. 3° da Lei
Complementar n° 123/06 e não possuírem quaisquer dos impedimentos do § 4° do artigo
citado, deverão apresentar declaração em campo próprio do sistema que cumprem os
requisitos legais para a qualificação como microempresa, empresa de pequeno porte ou
equiparado, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42
a 49 da referida Lei Complementar.
3.4. Caso inexistente campo próprio no sistema eletrônico, a declaração deverá ser
anexada ao sistema até a data e horário marcados para abertura das propostas.
3.5. A não apresentação da declaração de ME/EPP importará na renúncia ao tratamento
consagrado na Lei Complementar n° 123/06.
3.6. A identificação das ME/EPP ou equiparados na sessão pública do pregão eletrônico
só deverá ocorrer após o encerramento dos lances, de modo a impedir a possibilidade
de conluio ou fraude no procedimento.
IV - CREDENCIAMENTO
4.1. O licitante deverá estar previamente credenciado no sistema "Pregão Eletrônico", no
sitio www.licitacoes-e.com.br.

3

*S?MitNe4
'e

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVOLÂNDIA
CNPJ - 13.763.396/0001-70
CEP - 45.330-000

'
Ile

411
C
•

Tle

CRAOi
R Trall-1
iP A

4.2. O credenciamento far-se-á mediante a atribuição de chave de identificação e de
senha pessoal e intransferível, obtidas junto ao provedor do sistema, onde também
deverá informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções
detalhadas para sua correta utilização.
4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do
licitante e a presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações
inerentes ao Pregão na forma eletrônica.
4.4. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de responsabilidade exclusiva do
licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante,
não cabendo ao provedor do sistema ou ao MUNICIPIO DE CRAVOLÂNDIA a
responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que
por terceiros.
4.5. A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão
eletrônico, salvo quando cancelada por solicitação do credenciado ou em virtude de
descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do MUNICIPIO DE CRAVOLÂNDIA.
4.6. A perda ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor
do sistema para imediato bloqueio de acesso.
V- IMPUGNAÇÃO E PEDIDO DE INFORMAÇÕES SOBRE O EDITAL
5.1. Até 01 (um) dia útil antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar, o ato convocatório do pregão. As impugnações deverão ser
protocoladas no setor de licitações deste Município, presencialmente ou pelo e-mail
licitação.cravolandia@hotmail.com
5.2. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a impugnação.
5.3. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova
data para realização do certame.
5.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser
enviados ao pregoeiro até 01 (um)dia útil anterior à data fixada para abertura da sessão
pública, exclusivamente pelos meios indicados no edital.
5.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos
no certame.
VI— PROPOSTA
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, devendo informar o valor da proposta por
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meio do sistema eletrônico até a data e hora marcadas para abertura da proposta,
q uando então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.
6.2. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro,
omissão ou qualquer outro argumento não previsto em lei.
6.3. As propostas terão validade de 60(sessenta) dias, contados da data de abertura da
sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.
6.4. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR LOTE,será realizada com
análise dos preços unitários ofertados para cada item em relação ao orçamento estimado
pelo Município.
6.5. O licitante deverá apresentar a proposta de preços definitiva de forma detalhada,
indicando a marca, prazos de validade, prazo de entrega, bem como os valores unitários
e o total.
6.6. Para fins de cadastro e de lances no sistema eletrônico, o valor a ser
considerado será o total por lote.
6.7. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importa a desclassificação da
proposta.
6.8. Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta
anteriormente encaminhada.
6.9. Cabe 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 qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua
desconexão.
6.10. Não será permitida previsão de sinal ou qualquer outra forma de antecipação de
pagamento na formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a
proponente que assim o fizer.
6.11. Prazo de execução contratual será de 12(doze) meses a contar da assinatura do
contrato.
6.12. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro,
omissão ou qualquer outro pretexto.
VII— DA HABILITAÇÃO
Para habilitação na licitação, exigir-se-á dos interessados documentação relativa a:
7.1. Documentos relativos à habilitação jurídica:
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a)Em se tratando de empresa individual, o Registro Comercial;
b)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;
c)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;
d) 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;
e) Em se tratando de sociedades comerciais ato constitutivo em vigor, devidamente
registrado, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de
eleição de seus administradores;
f)Alvará de Funcionamento expedido pelo órgão Competente na sede do Licitante.
g) No caso de microempresas e empresas de pequeno porte: certidão expedida pela
Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que
comprove a condição de microempresas e empresas de pequeno porte;
h) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;
7.2. Documentos relativos à qualificação econômico-financeira:
a)Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo Distribuidor da sede do
Proponente (válida somente se, expedida dentro de 30 dias antes da abertura das
Propostas, caso não tenha validade expressa).
7.3. Documentos relativos à regularidade fiscal e trabalhista:
a)Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ/MF;
b) 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 n° 1.751, de
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.
c)Prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS).
d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 10 de maio
de 1943, a qual pode ser obtida no site http://www.tst.jus.bricertidao.
e) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa à sede ou domicílio do
proponente, dentro de seu período de validade;
f) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa à sede ou domicílio do
proponente, dentro de seu período de validade;
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g) 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;
h)Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresas e empresas 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.

7.4. Quando o contrato for executado por filial da empresa, o licitante deverá comprovar
a regularidade fiscal e trabalhista da matriz e da filial.
7.5. As certidões de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes
deverão ser apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo órgão
expedidor, ou, na hipótese de ausência de prazo estabelecido, deverão estar datadas
dos últimos 90 dias contados da data da abertura da sessão pública.
7.6. As ME/EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (art.
43 da LC n° 123/06).
7.7. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado
o prazo de 05(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a
critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com
efeito de certidão negativa (art. 43, §1°, da LC n° 123/06);
7.8. A não-regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da
Lei n° 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes,
nos termos do item "REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA", para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitação.
7.9. Documentos relativos à Qualificação Técnica:
b)Atestado (s) de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, devendo conter a identificação do emitente, comprovando que o licitante vem
prestando ou prestou serviços correlatos aos licitados, devendo constar endereço
completo, inclusive eletrônico, se houver, do órgão/pessoa emitente para eventuais
esclarecimentos que a contratante julgar necessários.
7.6. Documentação complementar:
7.6.1. O licitante deverá declarar:
a) que cumpre todos os requisitos de habilitação e que sua proposta está em
conformidade com as exigências deste Edital;
b)que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme Lei n° 9.854/99,
preferencialmente, conforme Modelo sugerido pelo Edital;
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c)que a proposta foi elaborada de forma independente, preferencialmente, conforme
Modelo sugerido pelo Edital;
d)o enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado,
nos termos da Lei Complementar n° 123/06, preferencialmente, conforme Modelo
sugerido pelo Edital.
7.7. A pessoa que assinar os documentos exigidos na documentação complementar
prevista neste item deverá comprovar que detém poderes para agir em nome do licitante.
7.8. Não serão aceitos documentos rasurados ou ilegíveis.
7.9. Para fins de habilitação, serão aceitas certidões expedidas pelos órgãos da
administração fiscal, tributária e trabalhista emitidas pela internet, nos termos do art. 35
da Lei n° 10.520/02.
7.10. Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados:
a) Na forma prevista em lei, e quando não houver regulamentação específica, deverão
sempre ser apresentados em nome do licitante e com o número do CNPJ;
h)Em nome da matriz, se o licitante for a matriz;
c)Em nome da filial, se o licitante for a filial, exceto aqueles documentos que, pela própria
natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;
d)Em original, em publicação da imprensa oficial ou em cópia autenticada por cartório
ou por membro da Comissão de Licitação do MUNICÍPIO DE CRAVOLÂNDIA.
7.11. Constatado o atendimento às exigências previstas neste Edital, o licitante será
declarado habilitado.
7.12. Os documentos de habilitação exigidos neste edital deverão ser anexados
até a data limite para recebimento das proposta junto ao sistema eletrônico,
conforme regramento contido no Decreto Federal n°.10.024/2019 e Decreto
Municipal N° 213/2020 sob pena de inabilitação, não sendo aceitos outros tipos de
protocolos, links ou quaisquer outras formas de apresentação dos mesmos.
VIII - ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
8.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pela Pregoeiro, ocorrerá na
data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.licitacoes-e.com.br.
8.2. A comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante
troca de mensagens em campo próprio do sistema eletrônico.
IX - REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
9.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
a) Quando o licitante detentor do lance mais vantajoso for inabilitado, não assinar o
contrato ou não retirar o instrumento equivalente, ou, ainda, quando houver erro na
aceitação do preço; e
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b) 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.
c)O licitante subsequente, sendo respeitada a ordem de classificação, e observadas as
regras de desempate do item "REGRAS GERAIS DE DESEMPATE", será convocado
tendo por base o próprio preço que ofereceu na sessão de lances;
d)O direito de preferência previsto no item "PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE" deverá ser recalculado levando-se em
consideração o lance apresentado pelo licitante subsequente;
e)Existindo ME/EPP ou equiparado dentro do novo critério de preferência, prosseguirse-á, normalmente, nos termos da ITEM "PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE";
f)Finalizado o procedimento previsto no item "PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS
E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE", ou inexistindo direito de preferência de ME/EPP
ou equiparado, será realizada a negociação prevista no item "NEGOCIAÇÃO";
g)Declarado o vencedor, o procedimento deverá ser registrado em ata e abrir-se-á novo
prazo recursal, nos termos do item "RECURSOS", prosseguindo-se, normalmente, com
as demais fases previstas neste Edital.
9.2. A convocação acontecerá por meio do "chat" do sistema eletrônico.
X - CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
10.1. Aberta a sessão, o pregoeiro verificará as propostas apresentadas e
desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos no edital.
10.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
10.3. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro,
sendo que somente estas participarão da fase de lance.
XI- FORMULAÇÃO DE LANCES
11.1. Aberta a etapa competitiva, os licitantes com propostas classificadas poderão
encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente
informados do recebimento e respectivo horário de registro e valor.
11.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais
lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro
lugar pelo sistema.
11.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e
registrado no sistema.
11.4. o modo de disputa adotado será o modo aberto, onde a etapa de envio de lances
na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente
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