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COMUNICADO AOS INTERESSADOS NA PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES NA MODALIDADE DE
PREGÃO
IN O BS TAN TE A P LENA V IA B ILID A DE DE AUTO AP LIC AÇ Ã O DO D IS P OS TO NO ART. 7º 1
LE I FE DER A L Nº 10.520, DE 17 DE J U LH O DE 2002 2 , A PR EFE ITUR A MUN IC IPA L
B O ITU VA, ATR AV ÉS DE S EU(UA ) PR EGOE IR O (A ), VÊM TR A ZER AO CONH EC IM ENTO
QUEM IN TER ES S AR P OSS A, QUE NÃO HES ITAR Á EM DEC ID IR P ENA LIZAR
P R EGOANTES QUE DES C UMP R AM O PAC TUADO NES TE ED ITA L DE CONV OC AÇ ÃO.

DA
DE
DE
OS

C OMO DE PR AXE, NO C AS O DE IN O BS ERVÂNC IA DAS REGR AS LE GA IS , A PR EFE IT UR A DE
B O ITU VA S E PR ONUNC IAR Á C OM C LAR E ZA E PR EC IS ÃO NO S ENT ID O DE AP LIC AR
MU LTAS , S USP ENDER e IMP E D IR EMPR ES AS DE PART IC IPAR EM DE CERTAMES
LIC ITATÓR IOS .
DES S E
MOD O,
TAMBÉM
C UMPR E
IN FOR M AR
QUE
A
IN O BS ERVÂNC IA
DAS
F OR MA LID AD ES ED ITA LÍC IAS AC AR R ETAR Á NA AP LIC AÇ Ã O DAS S ANÇ ÕES AP LIC Á VE IS
À ES P ÉC IE A TO DOS QUE DE A LGU M MODO C ONC ORR AM PAR A O DESC UMP R IM ENTO
DES S AS
NOR MAS
LEG A IS ,
S ENDO- LHES
IMP U TAD A
D IR ETAME NTE
A
R ESP ONS A B ILIDA DE ADM IN IS TR AT IVA , C IV IL E C R IM IN A L, SEM P R EJ U ÍZO DAS DEMA IS
C OM INAÇ ÕES CA B ÍVE IS , NA C ONFOR M IDA DE C OM O QUE P REC E ITU A A LEG IS LAÇ ÃO
EM V IG OR .
S ENDO ASS IM, S O LIC ITAMOS QUE OS P REGO ANTES INT ER ESS AD OS APR ES ENTEM S UAS
P R OP OS TAS E LA NC ES DE F OR MA C ONS C IE NTE, C OM A C ERTE ZA DE QUE P ODER ÃO
ENTR EGAR O OBJ ETO D A F OR MA C OMO FO I PED ID O NO ED ITA L E DEN TR O DOS P R AZOS ,
P R EÇ OS E PADR ÕES DE QUA LID AD E EX IG ID OS .
VA LE LE MBR AR A IND A QUE OS P ED IDOS DE R EC OMP OS IÇ ÃO OU R EA LIN HAME NTO DE
P R EÇ OS S ÃO EXC EÇ ÕES À R EGR A, AP LIC ÁV E IS EXC LUS IVAME NTE EM S ITUAÇ ÕES
EXC EP C IO NA LÍS S IMAS , E S OMENTE SER ÃO DEFER IDOS SE ES T IVER EM EM TOTA L
C ONS ONÂ NC IA C OM A LE I.
R AT IF IC AMOS , P O IS , A C OND IÇ Ã O OBR IG ATÓR IA E IND IS P E NS ÁVE L DE QUE AS
P R OP OS TAS SEJAM EFET IVAD AS DE FOR M A SÉR IA, C ONS C IE NTE, F IR ME, C ONCR ETA E
EXEQ Ü ÍVE L, V IS ANDO EV ITAR TR ANS TOR N OS DE MA IOR MONTA, TAN TO PAR A A
ADM IN IS TR AÇ ÃO P ÚB LIC A C OMO PAR A OS PR EGOA NTES EM GER A L.

_____________________
Edson José Marcusso
Prefeito Municipal

- Q u e m , c o n v o c a d o d e n t r o d o pr a z o d e v a l i d a d e d a s u a pr o p o s t a, n ã o c e l e b r a r o c o nt r at o , d e i x a r d e e nt r e g a r o u
a p r e s e n t ar d o c u m e n t a ç ã o f a l s a e x i g i d a p a r a o c er t a m e , e n s e j a r o r et a r d a m e n t o d a e x e c u ç ã o d e s e u o b j e t o , n ã o
m a n t i v e r a pr o p o s t a, f a l h a r o u f r a u d a r n a e x e c u ç ã o d o c o n t r at o , c o m p o r t a r - s e d e m o d o i n i d ô n e o o u c o m e t e r f r a u d e
f i s c a l , f i c a r á i m p e d i d o d e l i c i t a r e c o n t r a t ar c o m a U n i ã o , E s t a d o s , D i s t r i t o F e d e r a l o u M u n i cí p i o s e , s er á d e s cr e d e n c i a d o n o S i c a f , o u n o s s i s t e m a s d e c a d a s t r a m e n t o d e f o r n e c e d o r e s a q u e s e r ef e r e o i n c i s o XI V d o ar t . 4 º d e s t a
L e i , p e l o p r a z o d e a t é 5 ( c i n c o ) a n o s , s e m p r e j u í z o d a s m u l t a s pr e v i s t a s e m e d i t a l e n o c o nt r at o e d a s d e m a i s c o m i nações legais.
1

- I n s t i t u i , n o â m b i t o d a U n i ã o , E s t a d o s , D i s t r i t o F e d e r a l e M u n i c í p i o s , n o s t e r m o s d o ar t . 3 7, i n c i s o X X I , d a C o n s t i t u i ç ã o F e d e r a l , m o d a l i d a d e d e l i c i t a ç ã o d e n o m i n a d a pr e g ã o , p a r a a q u i s i ç ã o d e b e n s e s er v i ç o s c o m u n s , e d á o ut r a s
providências.
2
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EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2016
EDITAL 57/2016
Critério para Julgamento: Menor Preço Unitário do Item
Data de Abertura: 24.05.2016
Horário da Entrega dos Envelopes: 09h00min

Horário da Abertura dos Envelopes: 09h05mun
PREÂMBULO
A Prefeitura Municipal de Boituva torna público, para conhecimento das empresas interessadas, que se
encontra aberta a licitação acima referenciada, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, que
objetiva o REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE
MEDICAMENTOS (GLICOSAMINA) conforme especificações contidas no Anexos do
presente Edital.
O PREGÃO será conduzido pelo PREGOEIRO(A), auxiliado pela EQUIPE DE APOIO, conforme
designação contida nos autos do processo.
A Licitação é do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO e será processado na conformidade do disposto
na Lei 10.520/2002, no Decreto Municipal nº 1.609/2007, e subsidiariamente na Lei 8.666/1993 e
suas alterações, e das condições estabelecidas neste edital e nos seguintes anexos que o integram:
Anexo I – Modelo da Proposta de Preços e Especificações Mínimas
Anexo II - Modelo a ser anexo à Proposta de Preços
Anexo III - Minuta de Credenciamento
Anexo IV - Minuta de Declaração de Habilitação Prévia
Anexo V – Minuta de Declaração de Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da
Constituição Federal.
Anexo VI - Minuta de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
Anexo VII - Ata de Registro
Anexo VIII – Minuta de Contrato
Anexo IX – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
Anexo X – Termo de Ciencia e Notificação do Tribunal de Contas do Estado,;
Anexo XI - PROTOCOLO DE RETIRADA DO EDITAL ATRAVÉS DO SITE DA PREFEITURA.

1.

DAS INFORMAÇÕES:
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1.1. As propostas e os documentos dos interessados serão recebidos na Sessão Pública do Pregão
Presencial,
que
ocorrerá
na
Prefeitura
de
Boituva,
no
Departamento de Licitações sito à Avenida Tancredo Neves nº 1 – Centro, Boituva/SP CEP 18550000, às 09h00min do dia 24.05.2016, ou, previamente, no mesmo Departamento, no horário das
08h30min as 11h15min e das 13h00min às 17h00min, em dias úteis.
1.2. Até dois dias úteis antes da data fixada para a entrega das propostas e documentos, qualquer
interessado poderá solicitar esclarecimentos sobre o Pregão desde que argüidas por escrito e
tempestivamente protocoladas no Departamento de Licitações sito à Avenida Tancredo Neves nº
1 – Centro BOITUVA/SP, estando disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, das
08h30min as 11h15min e das 13h00min às 17h00min.
1.3. As respostas do Pregoeiro às dúvidas e questionamentos suscitados serão dadas por escrito, e
encaminhadas a todos os adquirentes do Edital, bem assim afixadas no Quadro de Avisos da
Prefeitura de Boituva para ciência de quaisquer outros interessados.
1.4. Quando o questionamento implicar alteração de condição básica da licitação, o Edital será revisto
e o prazo de apresentação das propostas será reaberto.
1.5. A quantidade do objeto poderá ser alterada para mais ou para menos até o limite de 25% (vinte e
cinco inteiros por cento), a exclusivo critério da Prefeitura, de acordo com o artigo 65, parágrafo 1º
da Lei Federal nº. 8.666/93, e suas alterações posteriores.
2 – OBJETO:

REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO PARCELADO
MEDICAMENTOS (GLICOSAMINA) na quantidade estimada constante do ANEXO I.
2.1.

DE

3 – TIPO DO PREGÃO:
3.1. Este PREGÃO é do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO.
3.2 – Valor Estimado: R$ 307.168,13 (Trezentos e Sete Mil Cento e Sessenta e Oito Reais e Treze
Centavos de Real)
4 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
4.1. As despesas decorrentes da execução do presente contrato foram previsto no PPA – Plano
Plurianual, na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentária e LOA – Lei de Orçamento Anual (2016), o
contido na especificação, de que trata o processo Licitatório n° Pregão Presencial PP57/16, a saber:
Unid. Orçamentaria: 11.70.01 - Gab. Secretario Municipal de Saúde - 212
Função: 10 – Saúde
Sub-função: 301 – Atenção básica
Programa: 4014 – Manutenção dos Serviços Públicos.
Projeto/Ação: 4201 – Manutenção dos Serviços.
Elem. Econômico: 33.90.30 – Material de Consumo.
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5 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:
5.1. Poderão participar deste PREGÃO os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da
contratação que atenderem a todas as exigências de credenciamento e de habilitação.
5.2.1. Não será permitida a participação de empresa estrangeiras que não funcionem no País, de
interessados que se encontrem sob falência, concurso de credores, dissolução e liquidação, de
consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, estando também abrangidos pela
proibição aqueles que tenham sido punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a
Prefeitura, ou declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública.
6. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS (1) E DOCUMENTOS
DE HABILITAÇÃO (2):
6.1. A Proposta e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados separadamente, em 02
envelopes fechados, não transparentes, lacrados e rubricados no fecho, com o seguinte
endereçamento:
À PREFEITURA DE BOITUVA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/16
OBJETOS: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO (GLICOSAMINA)

ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
LICITANTE: ________________________
À PREFEITURA DE BOITUVA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/16
OBJETOS: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO (GLICOSAMINA)

ENVELOPE 02 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
LICITANTE: ______________________
6.2. Os documentos constantes dos envelopes deverão ser apresentados em 1 (uma) via, redigida com
clareza, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras ou
entrelinhas que prejudiquem sua análise, sendo a proposta datada e assinada na última folha e
rubricada nas demais pelo representante legal ou pelo Procurador, juntando-se a Procuração.
6.2.1. A apresentação dos documentos integrantes do ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS
(envelope n° 01) obedecerão também os comandos contemplados nos subitens 6.3., 6.3.1., 6.3.1.1.,
6.3.1.2., 6.3.1.3., 6.3.2 e 6.3.3.
6.2.2. A proponente somente poderá apresentar uma única PROPOSTA.
6.3. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (envelope n° 02) poderão ser apresentados em
original, cópia simples, cópias autenticadas por cartório competente ou por servidor da
Administração, ou por meio de publicação em órgão da imprensa oficial, e inclusive expedidos via
internet.
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6.3.1. A aceitação de documentação por cópia simples ficará condicionada à apresentação do original
ao PREGOEIRO(A), por ocasião da abertura do ENVELOPE n° 02, para a devida autenticação.
6.3.1.1. Para fim da previsão contida no subitem 6.3.1., o documento original a ser apresentado não
poderá integrar o ENVELOPE.
6.3.1.2. Os documentos expedidos via internet e, inclusive, aqueles outros apresentados terão, sempre
que necessário, suas autenticidades / validades comprovadas por parte do PREGOEIRO.
6.3.1.3. O PREGOEIRO não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo a indisponibilidade referida, e
não tendo sido apresentados os documentos preconizados, inclusive quanto à forma exigida, a
proponente será inabilitada.
6.3.2. Os documentos apresentados por qualquer proponente, se expressos em língua estrangeira,
deverão ser autenticados por autoridade brasileira no país de origem e traduzidos para o português
por tradutor público juramentado.
6.3.3. Inexistindo prazo de validade nas Certidões, serão aceitas aquelas cujas expedições / emissões
não ultrapassem a 90 (noventa) dias da data final para entrega dos envelopes.
7 - DA PROPOSTA DE PREÇOS
7.1. A Proposta de Preços, conforme modelo do Anexo I, compreenderá:
7.1.1. A proposta propriamente dita, digitada com clareza, em uma via, sem emendas ou
rasuras, em papel timbrado da licitante ou impresso por processo eletrônico, contendo o
preenchimento do unitário do item (com até 02 (duas) casas depois da vírgula), com a indicação
do número desta licitação, a identificação e endereço completo da proponente e a qualificação
do signatário.
7.1.2. Na formulação da proposta, a licitante deverá computar todos os custos para atendimento do
objeto, ficando esclarecido que não será admitida qualquer alegação posterior que vise ao
ressarcimento de custos não considerados nos preços cotados, ressalvadas as hipóteses de criação ou
majoração de encargos fiscais.
7.1.3. As propostas deverão contemplar todas as despesas incidentes, tais como encargos diretos e
indiretos, impostos, taxas etc, sob pena de desclassificação da licitante.
7.2. Constituem exigências deste Edital:
7.2.1. Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, contados da abertura do envelope nº 01 ”Proposta de Preços”;
7.2.2. Condições de Pagamento: Os pagamentos serão efetuados pela Divisão de tesouraria mediante
apresentação de Nota Fiscal Eletrônica (Portaria CAT 162 de 29/12/2008 do estado de São
Paulo; art. 7° III, “a” Portaria CAT 162/08, com Redação dada pelas Portarias CAT 179/09 de
01/09/2009 e 184/10 de 30/11/2010) comprovante de serviços realizados e comprovação de quitação
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com o INSS e FGTS, tanto quanto aos funcionários da licitante envolvidas na execução do objeto, em
15 (quinze) dias, da entrega da Nota-Fiscal/Fatura, devendo a CONTRATADA providenciar a
indicação do número da conta corrente e número e endereço da agência bancária, para fins de depósito
para pagamento.
7.2.3. Não serão admitidos, nas propostas, descontos sobre preços ofertados nem variações
condicionais destes em relação a outras propostas.
7.2.4. Os preços apresentados contam com a inclusão de todos os acessórios, os custos operacionais e
os tributos eventualmente devidos, bem como as demais despesas diretas e indiretas, inclusive
transporte, taxas de frete e similares, não cabendo à Municipalidade nenhum custo adicional.
7.2.5. A licitante vencedora deverá na entrega do objeto, especificá-los na sua nota fiscal/fatura, o
valor unitário, observando o disposto no inciso 7.1, em conformidade com o anexo deste edital e de
acordo com o correspondente item adjudicado.
7.2.6. Adotar-se-á como critério de aceitabilidade de preço os indicados no ANEXO I –
DESCRIÇÃO DO PRODUTO, desclassificando-se as propostas cujos preços o excedam ou sejam
manifestante inexeqüíveis (art. 40 X e 48 II e parágrafos, da Lei Federal nº 8666/93)
8 - DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
8.1. Para a habilitação das licitantes, será exigida a seguinte documentação:
8.1.1. Em relação à HABILITAÇÃO JURÍDICA:
8.1.1.1. Prova de registro comercial, no caso de empresa individual;
8.1.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial, no caso de sociedades mercantis, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado
de documentos de eleição de seus administradores, no qual deverá estar contemplada, dentre os
objetivos sociais, a execução de atividade da mesma natureza ou compatíveis com o objeto da
licitação;
8.1.1.3. Declaração assinada por representante legal da licitante de que não outorga trabalho
noturno, perigoso ou insalubre os menores de 18 (dezoito), e qualquer trabalho os menores de
16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos. (Cumprimento
do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal), conforme modelo constante
do Anexo V;
8.1.1.4. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, conforme
modelo constante do Anexo VI.
8.1.1.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
8.1.2. Quanto à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
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8.1.2.1. Apresentação de atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou
privado, que comprove(m) aptidão do licitante para fornecimento pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação.
8.1.3. Quanto à REGULARIDADE FISCAL:
8.1.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ);

8.1.3.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo à sede
ou domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do
certame;
8.1.3.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa de
Débito ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa), relativos a Tributos Federais e
à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal, Estadual (ICM/ICMS) e
Municipal (mobiliário) Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com Efeitos de
Negativa, da sede ou domicílio da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
8.1.3.4. Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social – INSS mediante a
apresentação da CND – Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN – Certidão Positiva de Débito com
Efeitos de Negativa;
8.1.3.5. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por
meio da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS.
8.1.3.6. Certidão Negativa de Falência, Concordata e de Plano de Recuperação Extrajudicial ou de
Processo de Recuperação Judicial, nos termos da Lei Federal nº 11.101, de 9 de Fevereiro de 2005,
expedidas pelos Cartórios distribuidores da sede da pessoa jurídica Proponente há no máximo 90 dias
da data de apresentação da proposta, sendo que, empresas sediadas em outros Estados, deverão
apresentar documento hábil do órgão judiciário informando a quantidade de distribuidores.
8.1.3.7. 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 1o de maio de 1943.
8.1.4. Quanto à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
8.1.4.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da Lei com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento
devidamente Registrado na Jucesp ou em Cartório de Registro Civil, que comprovem a boa situação
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação
da proposta.
8.1.4.2. * No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte que optar pela fruição dos
benefícios da Lei Complementar Federal n°. 123/06:
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8.1.4.3. Quando optante pelo SIMPLES nacional: comprovante da opção pelo SIMPLES obtido
no sitio da Secretaria da Receita Federal;
8.1.4.4. quando não optante pelo SIMPLES nacional: declaração de imposto de Renda ou
Balanço Patrimonial e demonstração do resultado do Exercício-DRE, comprovando ter receita
bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II, do artigo 3°, da Lei Complementar n°.
123/06 ou comprovação emitido pela Junta Comercial.
8.1.4.5. *a participação nas condições previstas nesta alínea, implica no reconhecimento de não se
encontrar em nenhuma das situações previstas no parágrafo quarto, do art. 3°, da Lei Complementar
n°. 123/06.
8.2. Os documentos indicados no item 6.1 poderão ser apresentados no original, por qualquer
processo de cópia, autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração.
8.3. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em substituição aos
documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões.
8.4. Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão, acarretará a inabilitação da
proponente.
8.5. O Pregoeiro ou a Equipe de Apoio poderá diligenciar, efetuando consulta direta na Internet, para
verificar a veracidade de documentos obtidos por este meio eletrônico.
8.6. A apresentação do CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, com validade, emitido
pela Prefeitura de Boituva substitui os documentos elencados neste item, com exceção da
qualificação técnica e da certidão de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e a relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); obrigando ainda a parte a declarar, sob as
penalidades cabíveis, a superviniência de fato impeditivo à habilitação.
8.6.1. Qualquer documento indispensável para a obtenção do CERTIFICADO DE REGISTRO
CADASTRAL com prazo de validade vencido deverá ser regularizado, impondo-se, para tanto, a
apresentação do(s) mesmo(s) juntamente com a documentação contemplada no subitem 8.6.
8.6.2. A regularização da documentação aludida no 8.6.1 também poderá ser levada a efeito na
própria sessão, cuja certidão/documento utilizada para a finalidade deverá observar as previsões
contidas nos subitens 6.3., 6.3.1., 6.3.1.1., 6.3.1.2. e 6.3.1.3.
8.7. Não será aceito protocolo de entrega ou solicitação de substituição de documento àquele exigido
no EDITAL e seus ANEXOS.
8.8. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a
filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, excetos aqueles documentos que ela
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. Caso a licitante
pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante da licitação, execute o futuro
contrato, deverá apresentar toda a documentação de ambos os estabelecimentos na forma e condições
previsto neste item.
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9 – CONSULTA, DIVULGAÇÃO E ENTREGA DO EDITAL:
9.1. O EDITAL poderá ser consultado por qualquer interessado na Prefeitura de Boituva, Av.
Tancredo Neves, 01 – Centro, Setor de Licitações, durante o expediente normal do órgão licitante,
das 13:00 às 17:00 horas, até a data aprazada para recebimento dos documentos e dos
envelopes “PROPOSTA” e “DOCUMENTAÇÃO”, ou no site www.boituva.sp.gov.br
9.2. O aviso do EDITAL será publicado no Jornal Diário de Sorocaba de circulação regional, no
Jornal Agora de circulação Estadual, no PORTAL DA PREFEITURA (podendo ser consultado e
extraído por meio do site www.boituva.sp.gov.br além do Diário Oficial do Estado.
9.3. O EDITAL será entregue a qualquer interessado até o dia da sessão, no horário e local
especificados neste item.
9.3.1. A providência a que se refere o subitem 9.3. pode se levada a efeito também por meio de email.
10 – ESCLARECIMENTOS AO EDITAL:
10.1. É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de esclarecimentos sobre o ato
convocatório do pregão e seus anexos, podendo até mesmo envolver a solicitação de cópias da
legislação disciplinadora do procedimento, cujo custo da reprodução gráfica será cobrado, observado,
para tanto, o prazo de até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das
propostas.
10.1.1. A pretensão referida no subitem 10.1. pode ser formalizada por meio de requerimento
endereçado à autoridade subscritora do EDITAL, devidamente protocolado no endereço e horário
constantes do subitem 9.1. Também será aceito pedido de esclarecimentos encaminhado por meio do
telefone (15) 3363-8818.
10.1.2. As dúvidas a serem equacionadas por telefone serão somente aquelas de caráter
estritamente informal.
10.1.3. Os esclarecimentos deverão ser prestados no prazo de 1(um) dia útil, a contar do
recebimento da solicitação por parte da autoridade subscritora do edital, passando a integrar
os autos do PREGÃO, dando-se ciência às demais licitantes.
11 – PROVIDÊNCIAS / IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
11.1. É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de providências ou de
impugnação ao ato convocatório do pregão e seus anexos, observado, para tanto, o prazo de até
2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas.
11.1.1. As medidas referidas no subitem 11.1 poderão ser formalizadas por meio de
requerimento endereçado à autoridade subscritora do EDITAL, devidamente protocolado no
endereço e horário constantes do subitem 9.1. Também será aceito pedido de providências ou de
impugnação encaminhado por meio do e-mail licitação@boituva.sp.gov.br ou fac-simile,
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através do telefone (15) 3363-8812, cujos documentos originais deverão ser entregues no prazo
indicado também no subitem 11.1.
11.1.2. A decisão sobre o pedido de providências ou de impugnação será proferida pela
autoridade subscritora do ato convocatório do pregão no prazo de 1 (um) dia útil, a contar do
recebimento da peça indicada por parte da autoridade referida, que, além de comportar
divulgação, deverá também ser juntada aos autos do PREGÃO.
11.1.3. O acolhimento do pedido de providencias ou de impugnação exige, desde que implique
em modificação (ões) do ato convocatório do PREGÃO, alem da(s) alteração(ões) decorrente
(s), divulgação pela mesma forma que se deu o texto original e designação de nova data para a
realização do certame.
12. DO CREDENCIAMENTO:
12.1. Aberta a fase para CREDENCIAMENTO dos eventuais participantes do PREGÃO, consoante
previsão estabelecida no subitem 12.2 deste EDITAL, o representante da proponente entregara ao
PREGOEIRO documento que o credencie para participar do aludido procedimento, respondendo por
sua autenticidade e legitimidade, devendo, ainda, identificar-se e exibir a Carteira de Identidade ou
outro documento equivalente, com fotografia.
12.2. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento publico de procuração ou instrumento
particular, com poderes específicos para, alem de representar a proponente em todas as etapas / fases
do PREGAO, formular verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir verbalmente de
formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), negociar a redução de preço, desistir
expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se
imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão,
assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO (A), enfim,
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.
12.2.1. Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, a mesma devera vir
acompanhada do Ato Constitutivo da proponente ou de outro documento, onde esteja expressa a
capacidade / competência do outorgante para constituir mandatário.
12.2.2. É admitida a participação de licitante sem credenciamento de representante, desde que atenda
as demais condições (inclusive prazo) estabelecidas neste edital, podendo encaminhar os envelopes e
demais documentos exigidos, diretamente na sessão publica, ou por meio postal.
12.3. Se o representante da proponente ostentar a condição de sócio, proprietário, dirigente ou
assemelhado da empresa proponente, ao invés de instrumento publico de procuração ou instrumento
particular, devera apresentar cópia do respectivo Estatuto / Contrato Social ou documento equivalente,
no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de
tal investidura. É admitido somente um representante por proponente. A ausência da documentação
referida neste item ou a apresentação em desconformidade com as exigências previstas impossibilitara
a participação da proponente neste PREGAO, exclusivamente no tocante a formulação de lances e
demais atos, inclusive recurso. Desenvolvido o CREDENCIAMENTO das proponentes que
comparecerem, o PREGOEIRO declarará encerrada esta etapa / fase, iniciando-se o procedimento
seguinte consistente no recebimento/conferencia da declaração exigida neste Edital.
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13. RECEBIMENTO DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE SE FOR O CASO E DOS ENVELOPES PROPOSTA DE
PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:
13.1. A etapa / fase para recebimento da DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE
OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO (ANEXO IV) E DOS ENVELOPES PROPOSTA DE
PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO será levada a efeito tão logo se encerre da fase
de CREDENCIAMENTO.
13.1.1. A DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO (ANEXO IV) não deve integrar os ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS e
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, constituindo-se em DOCUMENTO a ser fornecido
separadamente; fica facultada a utilização do modelo constante do ANEXO III. A DECLARAÇÃO
DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE NOS TERMOS DO ANEXO
VI, SE FOR O CASO, SERÁ RECEBIDO EXCLUSIVAMENTE NESTA OPORTUNIDADE.
13.2. Iniciada esta etapa / fase, o PREGOEIRO (A) receberá e examinará a DECLARAÇÃO DE
QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.
13.2.1. A ausência da referida declaração ou a apresentação em desconformidade com a exigência
prevista inviabilizará a participação da proponente neste PREGÃO, impossibilitando, em
conseqüência, a recebimento dos ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO.
13.2.2. O atendimento desta exigência e condição para que a proponente continue participando do
PREGÃO, devendo proceder, em seguida, a entrega dos ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS
E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
14 - ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA:
14.1. Compete ao PREGOEIRO (A) proceder a abertura dos ENVELOPES PROPOSTA DE
PREÇOS, conservando intactos os ENVELOPES DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e sob a
guarda do PREGOEIRO /ORGÃO L1CITANTE.
15 - EXAME E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DAS PROPOSTAS:
15.1. O PREGOEIRO (A) examinara as PROPOSTAS sempre levando em conta as exigências
fixadas no item 6 e 7.
15.1.1. O exame envolvendo o(s) objeto(s) ofertado(s) implicará na constatação da conformidade
do(s) mesmo(s) com as especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos, para atendimento das
necessidades do órgão licitante.
15.2. Definidas as PROPOSTAS que atendam as exigências retro, envolvendo a objeto e a valor, o
PREGOEIRO (A) elaborará a classificação preliminar das mesmas, sempre em obediência ao critério
do menor preço por lote.
16 – DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS:
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16.1. - Será desclassificada a PROPOSTA que:
16.1.1. deixar de atender quaisquer das exigências preconizadas para a correspondente apresentação;
16.1.2. apresentar rasuras ou entrelinhas que prejudiquem sua análise;
16.1.3. oferecer vantagem não prevista neste EDITAL, inclusive financiamentos subsidiados ou a
fundo perdido, ou ainda vantagem baseada nas ofertas das demais proponentes;
16.1.4. apresentar preço (s) manifestamente inexeqüível(is);
16.1.5. apresentar preço (s) simb6Iico(s) ou de valor (es) zero;
16.1.6. cuja amostra não atender as especificações deste edital a da proposta.
17- DEFINIÇÃO DAS PROPONENTES PARA OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS:
17.1. Para efeito de OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS, o PREGOEIRO (A) selecionará
sempre com base na classificação provisória, a proponente que tenha apresentado a proposta de
menor preço Unitario e todas aquelas que hajam oferecido propostas em valores sucessivos e
superiores em até 10% (dez por cento) aquela de menor preço.
17.1.1. Não havendo, pelo menos, 3 (três) propostas em conformidade com a previsão estabelecida no
subitem 17.1., o PREGOEIRO (A) selecionará, sempre com base na classificação provisória, a
melhor proposta e as duas propostas imediatamente superiores, quando houver, para que suas
proponentes participem dos lances quaisquer que tenham sido os preços oferecidos nas propostas,
observada a previsão estampada no subitem 17.1.2.
17.1.2. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, observar-se-ão, também para efeito da
definição das proponentes que poderão oferecer lances, as seguintes regras:
17.1.2.1. proposta de menor preço e todas as outras cujos valores sejam superiores ate 10% (dez por
cento) aquela de menor preço, devendo existir, nesta situação, no mínimo, 3 (três) propostas validas
para a etapa de lances, conforme previsto no subitem 17.1.; ou
17.1.2.2. todas as propostas coincidentes com um dos 3 (três) menores valores ofertados, se houver.
17.1.3. Na hipótese da ocorrência das previsões colacionadas no item 17.1.2., subitem 17.1.2.2.,
para efeito do estabelecimento da ordem da c1assificação provisória das proponentes empatadas, a
correspondente definição será levada a efeito tendo em vista a ordem de credenciamento.
17.1.4. Havendo uma única proponente ou tão somente uma proposta valida, o PREGOEIRO (A)
poderá decidir, justificadamente, pela suspensão do PREGÃO, inclusive para melhor avaliação das
regras editalicias, das limitações de mercado, envolvendo quaisquer outros aspectos pertinentes e o
próprio preço cotado, ou pela repetição do PREGÃO ou, ainda, dar prosseguimento ao PREGÃO,
condicionado, em todas as hipóteses, a inexistência de prejuízos ao órgão licitante.
18 - OFERECIMENTO / INEXISTÊNCIA DE LANCES VERBAIS:
Pregão Presencial PP 57/16 – Registro de Preços para o Fornecimento Parcelado de Medicamento (Glicosamina) 05.05.2016

PREFEITURA DE BOITUVA
ESTADO DE SÃO PAULO
Site Internet: http://www.boituva.sp.gov.br
e-mail: licitacao@boituva.sp.gov.br
AVENIDA TANCREDO NEVES, 01 - Fone: PBX (0XX15) 3363-8812 - CEP: 18550-000 - BOITUVA-SP

18.1. Definidos os aspectos pertinentes as proponentes que poderão oferecer ofertas / lances verbais,
dar-se-á início ao OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS, que deverão ser formulados em
valores distintos e decrescentes, inferiores a proposta de menor preço global.
18.1.1. Somente será (ao) aceito(s) LANCE(S) VERBAL (IS) que seja(m) inferior (es) ao valor da
menor PROPOSTA ESCRITA e / ou do ultimo menor LANCE VERBAL oferecido, observado(s)
o(s) seguinte(s) limite(s) mínimo(s) de redução.
18.2. O PREGOEIRO (A) convidará individualmente as proponentes c1assificadas para
OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS, de forma seqüencial, a partir da proponente da
proposta de maior preço e as demais em ordem decrescente de valor, sendo que a proponente da
proposta de menor preço será a ultima a OFERECER LANCE VERBAL. Havendo propostas
escritas empatadas, a ordem seqüencial de convocação para lances e a de credenciamento,
decrescente, conforme previsto no sistema eletrônico de Pregão Presencial.
18.3. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente as
penalidades constantes deste edital.
18.4. Quando convocado pelo PREGOEIRO (A), a desistência da proponente de apresentar lance
verbal implicara na exclusão da etapa de LANCES VERBAIS, ficando sua ultima proposta registrada
para a c1assificação final.
18.5. A etapa de OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS terá prosseguimento enquanto houver
disponibilidade para tanto par parte das proponentes.
18.6. O encerramento da etapa de OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS ocorrerá quando
todos os proponentes declinarem da correspondente formulação.
18.7. Declarada encerrada a etapa de OFERECIMENTO DE LANCES e classificadas as propostas
na ordem crescente de valor, incluindo aquelas que declinaram do oferecimento de lance(s), sempre
com base no ultimo preço / lance apresentado, o PREGOEIRO (A) examinará a aceitabilidade do
valor daquela de menor preço, ou seja, da primeira c1assificada, decidindo motivadamente a respeito.
18.8. O PREGOEIRO (A) decidira motivadamente pela negociação com a proponente de menor
preço, para que seja obtido preço melhor.
18.9. Na hipótese de não realização de lances verbais, o PREGOEIRO (A) verificará a conformidade
entre a proposta escrita de menor preço e a valor estimado para a contratação.
18.10. Ocorrendo a previsão delineada anteriormente, e depois do exame da aceitabilidade do objeto e
do preço, também é facultado ao PREGOEIRO (A) negociar com a proponente da proposta de menor
preço, para que seja obtido preço melhor.
18.11. Havendo propostas ou lances, conforme a caso, de microempresa ou empresa de pequeno porte,
com intervalo de ate 5% (cinco por cento) superiores a licitante melhor c1assificada no certame, serão
essas consideradas empatadas, com direito de preferência pela ordem de c1assificação, nos termos do
art. 44, da Lei Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006, para oferecer proposta.
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18.11.1. O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da fase de
lances não tiver sido apresentada pela própria microempresa ou empresa de pequeno porte.
18.12. Não sendo exercido a direito de preferência com apresentação de proposta/lance inferior pela
microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme a caso, no prazo de 05 (cinco) minutos, após a
encerramento de lances a contar da convocação do pregoeiro, ocorrera a preclusão e a contratação da
proposta originalmente mais bem c1assificada, ou revogação do certame.
18.13. O instituto da preferência da contratação no exame das propostas previsto no presente edital,
somente se aplicará na hipótese da proposta inicial não ter sido apresentada por microempresa ou
empresa de pequeno porte. Havendo equivalência de valores no intervalo estabelecido no subitem
18.1. será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a
preferência e apresentar nova proposta.
18.13.1. Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual valor,
respeitada a ordem de c1assificação.
18.14. O PREGOEIRO (A) deverá comparar os preços apresentados com atuais praticados no
mercado ou até mesmo propostos em licitações anteriores, utilizando-se da pesquisa realizada, que
será juntada aos autos par ocasião do julgamento, e / ou de todos os meios possíveis para a
correspondente verificação.
18.15. O PREGOEIRO (A) pode solicitar a demonstração da exeqüibilidade dos preços propostos
após o termino da fase competitiva e, ao mesmo tempo, o proponente de menor preço tem o dever de
portar informações acerca dos custos (planilhas e demonstrativos) em que incorrera para o
atendimento do objeto do PREGÃO, suficientes para justificar a proposta escrita de menor preço ou o
lance verbal de menor preço que apresentar.
18.16. A não apresentação dos elementos referidos no subitem anterior ou a apresentação de elementos
insuficientes para justificar a proposta escrita de menor preço ou o lance verbal de menor preço
acarretara a desclassificação do proponente, nos termos do item 16, salvo rasuras que não
comprometam partes essenciais.
18.17. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO da sua proponente, facultando-lhe o saneamento da
documentação de natureza declaratória na própria sessão.
18.18. Para efeito do saneamento, a correção da(s) falha(s) formal(is) poderá ser desencadeada durante
a realização da própria sessão publica, com a apresentação, encaminhamento de documento(s), ou
com a verificação desenvolvida por meio eletrônico, fac-símile, ou ,ainda, por qualquer outro método
que venha a produzir o(s) efeito(s) indispensável(is). O Pregoeiro poderá promover quaisquer
diligencias necessárias a analise das propostas, da documentação, e declarações apresentadas, devendo
os licitantes atender as solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da
convocação.
18.19. Aberto o invólucro "documentação" em havendo restrição quanta a regularidade fiscal de
microempresa ou empresa de pequeno porte, será a mesma declarada vencedora, ficando concedido
um prazo de 02(dois) dias úteis para sua regularização, prorrogável por igual período mediante
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justificativa aceita pelo pregoeiro, a contar da convocação para assinatura do contrato ou retirada do
instrumento equivalente.
18.20. A não regularização fiscal no prazo estabelecido no subitem 18.19., implicara decadência do
direito a contratação, com aplicação das sanções previstas na clausula 28 do ato convocatório, sendo
facultado a Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para
negociar, nos termos do disposto no artigo 4°, inciso XXIII, da Lei n°. 10.520, de 17 de julho de 2002.
18.21. “Quando Necessário” Constatado o atendimento das exigências habilitatórias previstas no
EDITAL, quando lhe será concedido um prazo de 02 (dois) dias úteis para a apresentação das
amostras, a proponente será declarada vencedora. Caso a licitante vencedora apresente a amostra
juntamente com o envelope proposta, situação recomendável para conferir celeridade ao certame,
imediatamente os materiais serão encaminhados para verificação junto a Comissão especialmente
constituída. As amostras dos licitantes não vencedores, caso estes apresente em sessão publica, serão
devolvidas após a contratação ou decurso do prazo de validade da proposta.
18.22. Se a oferta não for aceitável ou se a proponente desatender as exigências habilitatórias, o
PREGOEIRO (A) examinará a oferta subseqüente de menor preço, decidindo sobre sua
aceitabilidade quanta ao preço, no caso de oferecimento de lances, ou quanta ao objeto e preço, na
hipótese de não realização de lances verbais, observadas as previsões estampadas nos subitens
antecedentes.
18.23. Sendo a proposta aceitável, o PREGOEIRO (A) verificará as condições de habilitação da
proponente, e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cuja proponente atenda
aos requisitos de habilitação, caso em que será declarada vencedora; observando-se igualmente as
previsões estampadas nos subitens antecedentes.
19 - RECURSO ADMINISTRATIVO:
19.1. Por ocasião do final da sessão, a(s) proponente(s) que participou(aram) do PREGÃO ou que
tenha(m) sido impedida(s) de fazê-lo(s), se presente(s) a sessão, devera(ao) manifestar imediata e
motivadamente a(s) intenção(ões) de recorrer.
19.2. Havendo intenção de interposição de recurso contra qualquer etapa / fase / procedimento do
PREGÃO, a proponente interessada devera manifestar-se imediata e motivadamente a respeito,
procedendo-se, inclusive, o registro das razões em ata, juntando memorial no prazo de 3 (três) dias, a
contar da ocorrência. O recurso só terá efeito se estiver devidamente protocolado no departamento
de licitações.
19.3. As demais proponentes ficam, desde logo, intimadas para apresentar contra-razões em igual
número de dias, que começarão a correr no término do prazo do RECORRENTE.
19.4. Após a apresentação das contra-razões ou do decurso do prazo estabelecido para tanto, o
PREGOEIRO (A) examinara o recurso, podendo reformar sua decisão ou encaminhá-lo,
devidamente informado, a autoridade competente para decisão.
19.5. Os autos do PREGÃO permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço e
horários previstos no subitem 9.1. deste EDITAL.
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19.6. O recurso terá efeito suspensivo, sendo que seu acolhimento importará na invalidação dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
20 - ADJUDICAÇÃO:
20.1. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por parte da(s)
proponente(s), importará na decadência do direito de recurso, competindo ao PREGOEIRO
adjudicar o(s) objeto(s) do certame a(s) proponente(s) vencedora(s).
20.2. Existindo recurso(s) e constatada a regularidade dos atos praticados e após a decisão do(s)
mesmo(s), a autoridade competente deve praticar o ato de adjudicação do(s) objeto(s) do certame
à(s) proponente(s) vencedora(s).
21 - HOMOLOGAÇÃO:
21.1. Compete a autoridade competente homologar o PREGÃO.
21.2. A partir do ate de homologação será fixado o início do prazo de convocação da(s) proponente(s)
adjudicatária(s) para assinar a Ata de Registro de Preços, respeitada a validade de sua proposta, bem
como a retirada no Setor de Licitações e Contratos, dos modelos de impressos.
22 - DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PREGÃO:
22.1. O resultado final do PREGÃO será publicado no Jornal Diário Oficial do Estado.
23 - CONTRATAÇÃO
23.1. O item objeto deste PREGÃO será registrado em Ata de Registro de Preços e contratado
consoante às regras próprias do Sistema. Não sendo assinada a Ata de Registro de Preços,
poderá o órgão licitante convocar a outra proponente classificada, ao preço do primeiro, sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital e no art. 7° da Lei Federal n° 10.520/2002 e Decretos
Municipais nº 1.609/2007 e 1.545/2005, observada a ampla defesa e contraditório.
23.2. A proponente adjudicatária deverá comparecer para assinatura da Ata de Registro de
Preços, no prazo de 05(cinco) dias úteis, contados a partir da data da convocação expedida pelo
Setor de Licitações, sito a Av. Tancredo Neves, 01 – Centro – Boituva – SP.
23.3. A convocação referida pode ser formalizada por qualquer meio de comunicação que
comprove a data do correspondente recebimento.
23.4. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado durante seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado, aceito pela
LICITANTE. Não havendo decisão, a assinatura da Ata de Registro de Preços deverá ser
formalizada até o 5° (quinto) dia útil, contado da data da convocação.
23.5. Para a assinatura da Ata de Registro de Preço, a LICITANTE poderá verificar, por meio
da Internet, a regularidade com a Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia de Tempo de
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Serviço (FGTS) ou Situação de Regularidade do Empregador, Secretaria da Receita Federal e
Procuradoria da Fazenda Nacional.
23.6. Também para assinatura da Ata de Registro de Preços e para o(s) contrato(s) dela
decorrente ou para a retirada da(s) Nota(s) de Empenho, a proponente adjudicatária devera
indicar o representante legal ou procurador constituído para tanto, acompanhado dos
documentos correspondentes.
23.7. A recusa injustificada de assinar a Ata de Registro de Preços ou os contratos ou aceitar /
retirar o instrumento equivalentes dela decorrentes, observado o prazo estabelecido,
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida por parte da proponente
adjudicatária, sujeitando-a as sanções previstas no item 28 e subitens.
23.8. A Ata de Registro de Preços terá vigência de um ano a contar de sua assinatura.
24. ENTREGA I RECEBIMENTO DO(S) ITEM(NS) OBJETO(S) DO PREGÃO:
24.1. O(s) item(ns) registrados e objeto(s) deste PREGAO será(ao) entregue(s) em perfeita(s)
condição(oes) de uso, nos exatos termos das contratações levadas a efeito durante a vigência da Ata,
sem qualquer despesa adicional.
24.2. Os itens registrados objeto(s) deste PREGAO serão entregue(s) e recebido(s) provisoriamente
no âmbito estabelecido neste Edital e Anexos, inclusive Ata de Registro de Preços, para efeito
simultânea ou posterior verificação, conforme o caso, da compatibilidade com as especificações
pactuadas, envolvendo a qualidade, quantidade, testes de aceite, perfeita adequação, resultando no
recebimento definitivo, observado o prazo de até 5 (cinco) corridos de sua entrega.
24.3. Em caso de não aceitação do item objeto deste PREGÃO, fica a CONTRATADA obrigada a
retirá-lo e a substituí-lo no prazo de 05 (cinco) dias, contados da notificação a ser expedida pela
CONTRATANTE, ou imediatamente; sob pena de incidência nas sanções capituladas no item 28 e
subitens deste EDITAL.
24.4. Em caso de diferença de quantidade, fica a CONTRATADA obrigada a providenciar sua
complementação no prazo de 05 (cinco) dias, contados da notificação a ser expedida pela CONTRATANTE,
ou imediatamente, sob pena de incidência nas sanções capituladas no item 28 e subitens deste EDITAL.
24.5. O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da(s) proponente(s) adjudicatária(s), nos termos
das prescrições legais, podendo levar ao cancelamento da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital, na própria Ata de Registro de Preços, bem como dos contratos dela decorrentes.

25 - PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:
25.1. O objeto desta licitação será fornecido de acordo com a necessidade de consumo da
PREFEITURA DE BOITUVA, na cidade de BOITUVA-SP, a entrega dos objetos do presente
certame será na Farmácia Municipal, sito a Rua Dr. Fernando Costa, 40, Centro, Boituva/SP,
após a solicitação da Prefeitura, a CONTRATADA deverá fazer a entrega imediata (05 dias após o
recebimento do pedido).
25.2. Prazo: O Fornecimento será pelo período de 12 meses
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26 - DO PAGAMENTO:
26.1. Os pagamentos serão efetuados pela Divisão de tesouraria mediante apresentação de Nota
Fiscal Eletrônica (Portaria CAT 162 de 29/12/2008 do estado de São Paulo; art 7° III , “a”
Portaria CAT 162/08, com Redação dada pelas Portarias CAT 179/09 de 01/09/2009 e 184/10 de
30/11/2010) comprovante de serviços realizados e comprovação de quitação com o INSS e FGTS,
tanto quanto aos funcionários da licitante envolvidas na execução do objeto, em 15 (quinze) dias, da
entrega da Nota-Fiscal/Fatura, devendo a CONTRATADA providenciar a indicação do número da
conta corrente e número e endereço da agência bancária, para fins de depósito para pagamento.
27 - DISPENSA DE GARANTIA:
27.1. Não será exigida a prestação de garantia, para participação no presente PREGÃO.
28 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
28.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA
pelos prazos abaixo previstos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição:
28.1.1. não assinar a Ata de Registro de Preços ou as contratações dela decorrente (inclusive retirada
da Nota de Empenho), sem motivo justo e aceito ou deixar de manter a proposta ou lance no prazo de
validade: Impedimento de contratar com a Administração por 02 (dois) anos;
28.1.2. deixar de entregar documento de habilitação exigido para o certame: impedimento de contratar
com a Administração por 03 (três) anos;
28.1.3. apresentar documentação falsa exigida para o certame, fraudar na execução do objeto,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal: impedimento de contratar com a
Administração por 05 (cinco) anos;
28.2. A aplicação da penalidade capitulada no subitem anterior não impossibilitara a incidência das
demais cominações legais contempladas na Lei n°. 8.666, de 21/06/1993, publicada no DOU de
22/06/1993, especialmente:
28.2.1. Multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) do valor de cada contratação, por dia de
atraso na entrega do produto ou não substituição caso estes não sejam recebidos, em caráter definitivo
em razão de não atender a qualidade do produto;
28.2.2. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, caso haja defeito no produto que não
venha ser corrigido no prazo de 5 (cinco) dias corridos a contar da comunicação prevista na alínea
anterior, salvo se neste período a CONTRATADA substituir o produto defeituoso por outro com as
mesmas características.
28.2.3. Multa de 15% sobre o valor do contrato caso não substitua ou repare o produto defeituoso no
prazo de 10 (dez) dias a contar da comunicação prevista na alínea "a", ou haja atraso na entrega do
produto por prazo superior a 05 (cinco) dias úteis do pedido.
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28.3 Independentemente da aplicação das penalidades retro indicadas, a(s) proponente(s) ficara(ao)
sujeita(s), ainda, a composição das perdas e danos causados a Administração e decorrentes de sua
inadimplência, bem como arcará(ão) com a correspondente diferença de preços verificada em nova
contratação, na hip6tese da(s) proponente(s) classificada(s) não aceitar(em) a contratação pelos
mesmos preços e prazos fixados pela inadimplente.
28.4. Para efeito de aplicação de qualquer penalidade, são assegurados o contraditório e a ampla
defesa.
28.5. Qualquer penalidade aplicada devera ser registrada; tratando-se de penalidade que implique no
impedimento de licitar e contratar com a PREFEITURA, ou de declaração de inidoneidade, será
obrigat6ria a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado.
Obs. Qualquer penalização será precedida do devido processo legal, ampla defesa e contraditório.
28.6. A aplicação da penalidade capitulada no subitem anterior não impossibilitara a incidência das
demais cominações legais contempladas na Lei n.° 8.666, de 21 /6/1993, publicada no DOU de 22 /6/
1.993.
29 - DISPOSIÇÕES GERAIS:
29.1. As normas disciplinadoras deste PREGÃO serão interpretadas em favor da ampliação da
disputa, observada a igualdade de oportunidades entre as proponentes, sem comprometimento do
interesse publico, da finalidade e da segurança da Ata e dos futuros contratos delas decorrentes.
29.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste PREGÃO, excluiri-se-a 0 dia do inicio e incluirise-a o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente
disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de expediente
no órgão ou na entidade.
29.3. Não havendo expediente no órgão licitante ou ocorrendo qualquer ato / fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subseqüente, no horário e local estabelecidos neste EDITAL, desde que não haja
comunicação do PREGOEIRO em sentido contrario.
29.4. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por razões de
interesse publico superveniente, devendo invalida-Ia por ilegalidade, de oficio ou por provocação de
qualquer pessoa, mediante ate escrito e fundamentado, sem que caiba direito a qualquer indenização.
29.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais deixara de importar no afastamento da
proponente, desde que possíveis a exata compreensão de sua proposta e a aferição da sua qualificação,
durante a realização da sessão publica do PREGÃO.
29.6. A(s) proponente(s) assume(m) o(s) custo(s) para a preparação e apresentação de sua(s)
proposta(s), sendo que o órgão licitante não se responsabilizara, em qualquer hipótese, por esta(s)
despesa(s), independentemente da condução ou do resultado do PREGÃO.
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29.7. A apresentação da proposta de preços implicara na aceitação, por parte da proponente, das
condições previstas neste EDITAL e seus ANEXOS, inclusive quanta a não obrigatoriedade da
promoção das contratações derivadas do sistema de Registro de Preços.
29.8. A proponente e responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
colacionados em qualquer fase do PREGÃO.
29.9. A proponente contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor de
cada contrato ou outro instrumento hábil derivado da Ata de Registro de Preços, salvo as supressões
resultantes de acordo celebrado entre as partes, que poderão reduzir o limite indicado.
29.10. A adjudicação do item objeto deste PREGÃO não implicara em direito a contratação.
29.11. Este Edital e seus Anexos, bem como a proposta da proponente adjudicatária, fará parte
integrante da Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.
29.12. Os casos omissos neste EDITAL DE PREGÃO serão solucionados pelo PREGOEIRO (A),
com base na legislação estadual e, subsidiariamente, nos termos da legislação federal e princípios
gerais de direito.
29.13. Será competente o foro da Comarca de BOITUVA, com renuncia expressa a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja para solução de questões oriundas deste PREGAO.
Prefeitura de Boituva, 05 de maio de 2016.

Edson José Marcusso
Prefeito Municipal
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ANEXO I
Termo de Referência
(PAPEL COM TIMBRE DA EMPRESA)
À
Prefeitura de Boituva.
Estado de São Paulo.
Ref.- Edital de Pregão Presencial n° 57/2016
Prezados Senhores:
Segue abaixo nossa proposta de preços conforme negociação do referido Pregão.
Item Descrição do Medicamento

Quant.

Apresentação

Valor Unit. Valor Total

1

198.000

CAPSULAS

R$ 1,5514

GLICOSAMINA SULFATO 500 MG +
CONDROITINA SULFATO 400 MG

R$ 307.168,13

TOTAL MÉDIA R$ 307.168,13

“PARA O VENCEDOR DA LICITAÇÃO”
DO OBJETO E DO LOCAL DE ENTREGA
1. O presente certame tem por objeto Aquisição de Medicamentos conforme Anexo I que acompanha este Edi tal;
2. Os medicamentos objetos desta licitação deverão ser entregues no Serviço de Farmácia, de segunda à sextafeira, sito à rua Fernando Costa 40 – Centro, Boituva/SP CEP 18550.000;
a. Quando da entrega entrar em contato pelos telefones (15) 3363-4968, (15) 3263-2932 nos seguintes
horários: 08:00 às 16:00;
3. Todos os medicamentos a serem fornecidos deverão estar em conformidade com a legislação sanitária vigente;
4. Os fabricantes e distribuidoras deverão atender as exigências da Portaria 802 de 08 de outubro de 1998 da
Vigilância Sanitária;
5. As ampolas e os frascos-ampolas, deverão ter o número do lote e o prazo de validade gravado em cada unidade;
6. Os medicamentos deverão ser entregues acompanhados para cada lote, de original ou cópia autenticada do
laudo analítico-laboratorial (certificado de análise) e sempre que necessário a unidade requisitante poderá
solicitar as especificações técnicas do produto, estabelecidas pelo fabricante como padrão de qualidade de
seu medicamento;
7. Reserva-se o direito à unidade requisitante de solicitar a qualquer momento amostras para análise, a fim de
comprovar a qualidade do produto ofertado;
8. O fornecedor deverá arcar com os custos da análise, em laboratório da REBLAS (Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde), caso o medicamento ofertado apresente suspeita de irregularidade. Os laudos
emitidos serão considerados suficientes para exigir a substituição do produto quando o resultado da análise
for desfavorável, ou seja, diferente das especificações prometidas pelo fabricante;
9. Os dizeres constantes em rótulos, bulas e embalagens deverão estar em conformidade com o estipulado pela
legislação sanitária;
10. Em toda documentação constará o nome do fármaco do produto, de acordo com a Denominação Comum
Brasileira – DCB;
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11. Será aceito apenas um só lote por produto; nos casos cujas quantidades solicitadas excederem ao número de
unidades fabricadas por lote, aceitar-se-á somente o número dos lotes suficientes para atendimento do pedi do;
12. Os produtos entregues deverão estar acondicionados de forma compatível com sua conservação, em embalagens de fábrica lacradas pelo fabricante. Exceção será feita àqueles produtos comprados em quantidade infe rior a menor embalagem expedida pelo fabricante;
13. O Serviço de Farmácia se reserva o direito, após avaliação, de não receber produtos que sejam entregues em:
a. Embalagens de papelão que contenham diversos produtos, não proporcionando uma condição excelente de identificação e conferência no ato do recebimento;
b. Fora da embalagem original, desde que apresentem sinais de violação ou que estejam em estado tal
que suscitem sinais de violação ou dúvidas quanto à procedência dos mesmos;
14. Toda empresa quando da entrega de medicamentos deve obrigatoriamente informar na nota fiscal:
a. Número do empenho e/ou número do pedido de origem;
b. Nome do medicamento conforme DCB e a marca comercial;
c. Número do lote, data de validade e a quantidade correspondente cada lote.
15. Por ocasião da entrega na unidade requisitante os produtos devem apresentar validade equivalente a pelo
menos 2/3 (dois terços) do prazo de validade total. Na hipótese de absoluta impossibilidade de cumprimento
desta condição, devidamente justificada e previamente avaliada, o Serviço de Saúde poderá, excepcionalmente, admitir a entrega, obrigando-se o fornecedor, quando acionado, a proceder a imediata substituição, à
vista da inviabilidade de utilização dos medicamentos no período de validade;
16. O prazo de entrega do objeto licitado será de imediato com tolerância de no máximo 10 (dez) dias corridos,
contados da data do recebimento da confirmação da compra, feitas mediante remessa das Autorizações de
Fornecimento dos medicamentos que serão solicitados mediante a necessidade de reposição do estoque do
Serviço de Farmácia;
17. As apresentações dos medicamentos deverão ser em caixas devidamente identificadas quanto ao número de
lote, data de fabricação e validade; e, constar em suas embalagens secundárias e/ou primárias, a expressão
“PROIBIDA A VENDA AO COMÉRCIO”;
18. Os medicamentos após serem recebidos, ficam sujeitos à substituição pela empresa fornecedora, desde que
comprovadas a existência de deterioração, defeito, não atendimento da especificação do edital, constatação
de qualidade inferior ao especificado no edital, cuja verificação só tenha sido possível no decorrer de suas
utilizações;
19. As empresas que receberem comunicado para substituição dos medicamentos não conformes, deverão providenciá-lo dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis;
20. Quando do cadastro das propostas, as descrições dos medicamentos ofertados, deverão ser detalhadas conforme especificações contidas no anexo I deste edital, especificando, inclusive, de forma clara e completa a
marca e o fabricante dos mesmos;
21. No envio das propostas indicar a procedência dos medicamentos; o prazo de entrega, a marca e o fabricante
do medicamento ofertado; bem como, a validade do produto, no prazo mínimo estipulado neste edital.
22. Antes de concluir pela aceitabilidade das propostas, o Serviço de Farmácia poderá solicitar amostras para
análise e verificações das características técnicas do material ofertado.
DO RECEBIMENTO E DA ACEITAÇÃO DO OBJETO

1. A simples assinatura do servidor em canhoto de fatura ou conhecimento de transporte implica apenas o
recebimento provisório;

2. O recebimento provisório ocorrerá na ocasião da entrega do produto no local indicado no item 2 deste
edital;

3. Os recebimentos definitivos dos medicamentos contratados se darão apenas após a verificação da conformidade com as especificações constantes neste edital e anexo, e com a marca e o fabricante indicado
na proposta da licitante;
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4. Será feita verificação física da integridade dos medicamentos e de seus prazos de validade;
5. Somente os produtos reprovados deverão ser substituídos pela contratada de imediato ou até o prazo
máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da comunicação formal pelo Serviço de Farmácia;

6. Caso satisfatório as verificações efetuadas no recebimento, lavrar-se-á um Termo de Recebimento Definitivo, que poderá ser substituído pelo atesto de servidor competente no verso da Nota Fiscal/Fatura
emitida pela contratada;
7. Caso as verificações sejam insatisfatórias, lavrar-se-á um Termo de Recusa e Devolução, no qual se consignarão não conformidades com as especificações;
8. Os custos da substituição dos medicamentos rejeitados correrão exclusivamente á conta da contratada;
9. O recebimento não exclui a responsabilidade da contratada pelo perfeito desempenho dos medicamentos
fornecidos, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização do mesmo no
período de validade.
10. Os medicamentos deverão ser apresentados de acordo com as especificações técnicas e demais dispositivos;
11. As referidas caixas e frascos deverão ser reacondicionadas em embalagens, conforme praxe do fabricante, trazendo impressa a indicação quantitativa, qualitativa, número de lote, data de fabricação e prazo de
validade;
12. Os comprimidos, comprimidos revestidos, cápsulas ou drágeas deverão ser reacondicionados em caixas
contendo no máximo 500 unidades, e/ou conforme praxe do fabricante, trazendo impressa a indicação
quantitativa, qualitativa, número do lote, data de fabricação e data de validade;
13. Os frascos deverão ser reacondicionados em caixas contendo no máximo 50 unidades, e/ou conforme
praxe do fabricante, trazendo impressa a indicação quantitativa, qualitativa, número do lote, data de fa bricação e data de validade;
14. As bisnagas deverão ser reacondicionadas em caixas, contendo no máximo 50 unidades, e/ou conforme
praxe do fabricante, trazendo impressa a indicação quantitativa, qualitativa, número do lote, data de fa bricação e data de validade;
15. As seringas deverão ser reacondicionadas em caixas, contendo no máximo 50 unidades, e/ou conforme
praxe do fabricante, trazendo impressa a indicação quantitativa, qualitativa, número do lote, data de fa bricação e data de validade;
16. Quando se tratar de produto injetável ou for apresentado sob a forma de pó ou liofilizado, no preço cota do, já deverá esta incluído o diluente.
17. Declaração do fornecedor, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, de que terá a disponibilidade,
caso venha a vencer o certame, do objeto licitado para realizar a entrega no prazo previsto da minuta da
ata de registro de preços e na quantidade solicitada.

_______________________, _______de _________________ de 2016.
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ANEXO II
Modelo de Proposta de Preço
(PAPEL COM TIMBRE DA EMPRESA)
OBJETO – O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa visando o Registro de
Preços para o Fornecimento Parcelado de Concreto Usinado.
Ref.- Edital de Pregão Presencial n° 57/16
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: ______________________________________________________
CNPJ Nº _________________________________ I.E.: _______________________________________
ENDEREÇO: ________________________________________________________________________
PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 54/2016, ATRAVÉS DE SEU
REPRESENTANTE LEGAL ABAIXO IDENTIFICADO, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do
Código Penal Brasileiro,
DECLARA:
1. Que a proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pelo Licitante], e que o conteúdo da
proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da PP 57/16 por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;
2. Que a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de
qualquer outro participante potencial ou de fato da PP 57/16, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
3. Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato da PP 57/16quanto a participar ou não da referida licitação;
4. Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a
ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da PP 57/16 antes da adjudicação do
objeto da referida licitação;
5. Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a,
discutido com ou recebido de qualquer integrante da PREFEITURA DE BOITUVA antes da abertura
oficial das propostas; e
6. Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que seu representante detém plenos
poderes e informações para firmá-la.
7. O prazo de Validade da Proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da abertura do envelope nº 01 ”Proposta”;
8. Que os pagamentos serão efetuados pela Divisão de tesouraria mediante apresentação de Nota Fiscal
Eletrônica ( Portaria CAT 162 de 29/12/2008 do estado de São Paulo; art. 7° III , “a” Portaria CAT
162/08, com Redação dada pelas Portarias CAT 179/09 de 01/09/2009 e 184/10 de 30/11/2010)
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referente aos produtos devidamente entregues, em 15 (quinze) dias, da entrega da Nota-Fiscal/Fatura,
devendo a CONTRATADA providenciar a indicação do número da conta corrente e número e endereço da
agência bancária, para fins de depósito para pagamento;
9. Que no VALOR DA PROPOSTA, estão incluídos: os tributos, fretes, alimentação, estadia, encargos
sociais; as despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza; e todos os componentes de custo dos
bens necessários à perfeita satisfação do objeto desta licitação;
10. Que conhece integralmente os termos do Edital do Pregão nº 57/16 e seus anexos, aos quais nos
sujeitamos;
11. Que os produtos ofertados atendem todas as especificações exigidas no edital e nas normas técnicas e
legislação em vigor.
PROPOSTA FINANCEIRA

Item
1

Descrição do Medicamento

Quant.

Apresentação

GLICOSAMINA SULFATO 500
MG + CONDROITINA SULFATO
400 MG

198.000

CAPSULAS

Marca

Valor Unit.

Valor Total

_______________________, _______de _________________ de 2016.
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ANEXO III
CREDENCIAL
(em papel timbrado da licitante)
À
Prefeitura de Boituva
Ref: Pregão Presencial nº. 57/2016.
Prezados Senhores,
_____________________, inscrita no CNPJ sob o nº ______________, com sede no endereço
_______________, cidade de _________, vem através desta, por meio de seu(sua) representante
legal, SR.(A) ______________, RG nº ____________ e CPF nº ______________, credenciar
______________, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº __________ e CPF nº __________,
como seu Representante, para representar a empresa e oferecer lances, negociar preços, bem como
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em seu nome, inclusive para desistir de interpor
recursos, no processo de Licitação Pregão Presencial nº 57/2016, que objetiva ______________
___________________________________________________.
____________ (localidade), _____ de ___________ de 2.016.

_______________________
(assinatura)
Nome: _________________
RG: ___________________
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
(em papel timbrado da licitante)
À
Prefeitura de Boituva
Ref.: Pregão Presencial nº 57/2016.
Prezados Senhores
_____________________, inscrita no CNPJ sob o nº ______________, com sede no endereço
_______________, cidade de _________, vem através desta, por meio de seu(sua) representante
legal, SR. (A) ______________, RG nº ____________ e CPF nº ______________, para os fins de
dar atendimento ao disposto “Do Credenciamento” do Edital relativo à licitação em referência,
DECLARA estar cumprindo plenamente com as exigências e os requisitos de habilitação previstos
no instrumento convocatório do Pregão Presencial nº 57/2016, o qual objetiva a
_________________________________________________________________________________
___________________.
______________ (localidade), _____ de ___________ de 2.016.

_______________________
(assinatura)
Nome: _________________
RG: ___________________
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ANEXO V
PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2016
==========================================================
MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR NO
QUADRO DA EMPRESA
EMPREGADOR: PESSOA JURÍDICA
==========================================================

Ref.: (identificação da licitação)
.........................................................., inscrito no CNPJ nº ..........................., por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) .............................................................., portador(a) da
Carteira de Identidade nº ................................ e do CPF nº ......................................DECLARA, para
fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

............................................................
(data)
............................................................
(representante legal)
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE
(em papel timbrado da licitante)
À
Prefeitura de Boituva
Ref.: Pregão Presencial nº57/2016

Prezados Senhores,

_____________________, inscrita no CNPJ sob o nº ______________, com sede no endereço
_______________, cidade de _________, vem através desta, por meio de seu(sua) representante
legal, SR. (A) ______________, RG nº ____________ e CPF nº ______________, para os fins de
dar atendimento ao disposto do item 06 do Edital do Pregão Presencial nº 57/2016, que objetiva a
_________________________________________________________, DECLARA, sob as penas da
lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes e impeditivos para sua habilitação no
presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

______________ (localidade), _____ de ___________ de 2.016.

_______________________
(assinatura)
Nome: _________________
RG: ___________________
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ANEXO VII
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 00/16
VALIDADE - 12 (doze) meses;
PREGÃO PRESENCIAL 57/2016
PREÂMBULO
Aos 00 (....) dias do mês de ............ do ano de 2016 (dois mil e dezesseis) pela presente ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o disposto no artigo 15º da Lei Federal 8.666/93 com suas
posteriores alterações, no Decreto Municipal nº 1.545/2005 de 22 de novembro de 2005, que conjuntamente
com as condições adiante estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre a PREFEITURA DE
BOITUVA, e a licitante vencedora, doravante denominada Detentora da Ata:
01. Consideram-se registrados os seguintes preços da Detentora da Ata: ............................., CNPJ/MF
nº ..........................., representado neste ato pelo seu ..............., Sr......... (qualificação), à saber:
1.1. Descrição
Conforme Anexo I

VALOR TOTAL DOS ITENS = R$ ........ (.........)
1.2. A Administração efetuará seus pedidos a Detentora da Ata através de contrato ou da entrega de uma via da
Ordem de Entrega, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive fac-símile;
1.3. O prazo para entrega do material de construção será de 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento, pela
Detentora da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de cada pedido de fornecimento representado pela
correspondente ORDEM DE ENTREGA OU CONTRATO, no endereço e horário constante do ANEXO I;
1.4. Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos em 15 (quinze) dias após o recebimento definitivo (formal e
objetivo ), mediante a apresentação de respectiva Nota Fiscal Eletrônica acompanhado dos demais documentos
fiscais, inclusive os comprovantes da seguridade social;
1.5. Os preços registrados serão confrontados periodicamente, pelo menos trimestralmente, com os praticados
no mercado e assim controlados pela Administração;
1.6. O material de construção será recebido provisoriamente; o recebimento definitivo será feito após a
verificação das especificações, qualidade e quantidade, e conseqüentemente aceitação, no prazo de 05 (cinco)
dias a contar do recebimento provisório;
1.7. As embalagens (individuais/caixas, etc., conforme descrição do item) deverão conter as seguintes
informações: nome do produto, lote, peso, procedência, data de fabricação/produção, data de validade, nome do
fabricante, rótulo e apresentar-se conforme o requisitado;
1.8. Os recursos para a realização dos objetos desta licitação foram previsto no PPA – Plano Plurianual, na LDO
– Lei de Diretrizes Orçamentária e LOA – Lei de Orçamento Anual (2016), o contido na especificação, de que
trata o processo Licitatório PREGÃO 57/2016, à saber:

Unid. Executora: 08.10.04 Depto Serviços Rurais -112
Função: 26 –Transporte
Sub-Função: 782 –Transporte Rodoviario
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Programa: 4014 – Manutenção dos Serviços Públicos
Projeto: 4201 Manutenção dos Serviços
Elem. Economico: 33.90.30 – Material de Consumo
1.9. Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com a
Detentora da Ata, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta hipótese, a preferência
do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei
Federal 8.666/93 com suas posteriores alterações;
1.10. O descumprimento do prazo de entrega sujeitará a fornecedora às seguintes sanções:
1.10.1. Multa de 0,33% (zero virgula trinta e tres por cento) do valor de cada pedido, a cada 24 (vinte e quatro)
horas de atraso, contados do estabelecido no subitem 1.3., até o limite de 10% (dez por cento) de cada
fornecimento, podendo a reiteração ou continuidade da recusa ou não entrega do objeto levar ao cancelamento
da Ata de Registro de Preços;
1.10.2. Multa de 10% (dez por cento) do valor do fornecimento e cancelamento da ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS, sem prejuízo da devolução das insulinas, caso este não atenda o disposto no subitem 1.6.;
1.10.3. Impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal pelo período de 01 (um) ano caso o
cancelamento decorra do disposto do subitem anterior ou fraude, observada a ampla defesa e o contraditório;
1.11. O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses dos
artigos 77 e 78, da Lei Federal 8.666/93 com suas posteriores alterações, ou a pedido justificado do interessado,
presente às razões orientadas pela Teoria da Imprevisão;
1.12. A Detentora da Ata deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão Presencial
57/2016;
1.13. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se-lhe todos os seus dispositivos, o Edital
de Pregão Presencial, Minuta do Contrato (ANEXOVIII) com os termos aditados e a proposta da Detentora da
Ata naquilo que não contrariar as presentes disposições;
1.14. As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a precedeu, serão dirimidas no Foro da
Comarca de Boituva/SP, esgotadas as vias administrativas.
1.15. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pela Excelentíssima
Senhor Edson José Marcusso, Prefeito Municipal do Município de Boituva RG nº 9.142.057 SSP/SP, e pelo
qualificado preambularmente, representando a Detentora da Ata e testemunhas.

____________________
Edson José Marcusso
Prefeito Municipal
Gestor do contrato:
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ANEXO VIII
MINUTA DE CONTRATO LC00/16
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DE BOITUVA E A
EMPRESA ........., TENDO POR OBJETO REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO
PARCELADO DE MEDICAMENTOS (GLICOSAMINA).
Aos.................dias do mês de .................do ano de 2016 (dois mil e dezesseis) pelo presente contrato de
prestação de serviços, regido pela Lei Federal nº 8.666/93, e suas posteriores alterações, de um lado a
PREFEITURA DE BOITUVA, pessoa jurídica de direito público, com sede à Avenida Tancredo Neves, n.º 1,
Centro, Boituva/SP, inscrita no CNPJ sob n.º 46.634.499/0001-90, neste ato representada pela Sr. Prefeito
Edson José Marcusso, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade com RG nº 9.142.057 SSP/SP,
residente e domiciliada, nesta cidade de Boituva/SP, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE,
e, de outro lado à empresa ..............., com sede à ............. devidamente inscrita no CNPJ sob n.º ...............,
Inscrição Estadual ............. neste ato representada pelo Sr. ................. portador da Cédula de Identidade com
RG nº. ................. SSP/SP, e do Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda CPF/MF n.º................,
residente e domiciliado à Rua ............., nº..., Bairro........, na cidade de....../SP, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato, decorrente do Pregão Presencial nº
57/2016 , regido pela Lei 10.520/02, Decreto Municipal nº 1609/07, e subsidiariamente Lei Federal nº 8.666 de
21 de junho de 1.993 e suas alterações, mediante cláusulas e condições a seguir estabelecidas.
01. DO OBJETO
1.
Compra com entrega parcelada para a Prefeitura de Boituva, conforme especificações e
quantidades abaixo discriminadas:
Conforme Anexo I

02. DO PRAZO DE VIGÊNCIA
2.1 – O presente Contrato vigorará a partir de ..../..../..... e o prazo de vigência será de 12 (doze) meses,
podendo ser prorrogado nos termos da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
2.2 – A prorrogação do presente contrato, caso, comprovadamente necessária, somente será efetuada mediante
justificativa expressa apresentada pela parte interessada com a anuência da outra, antes do limite fixado para
seu término, desde que verificada a conformidade com os preceitos da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações
posteriores.
03. DO VALOR
3.1. Dá - se ao presente contrato o valor total de R$ _________ (________________).
04. DO PRAZO DE PAGAMENTO
4.1. Os pagamentos serão efetuados pela Divisão de tesouraria mediante apresentação de Nota Fiscal
Eletrônica (Portaria CAT 162 de 29/12/2008 do estado de São Paulo; art. 7° III, “a” Portaria CAT 162/08,
com Redação dada pelas Portarias CAT 179/09 de 01/09/2009 e 184/10 de 30/11/2010) em 15 (quinze) dias,
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da entrega da Nota-Fiscal/Fatura, devendo a CONTRATADA providenciar a indicação do número da conta
corrente e número e endereço da agência bancária, para fins de depósito para pagamento.
05. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
5.1. A CONTRATADA não transferirá a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Edital, sem prévia
anuência do CONTRATANTE.
06. DA VERBA CONTRATUAL
6.1. As despesas decorrentes da execução do presente contrato foram previsto no PPA – Plano Plurianual, na
LDO – Lei de Diretrizes Orçamentária e LOA – Lei de Orçamento Anual, o contido na especificação, de que
trata o processo Licitatório n° Pregão Presencial 46/16, a saber:

Unid. Executora: 08.10.04 Depto Serviços Rurais -112
Função: 26 –Transporte
Sub-Função: 782 –Transporte Rodoviario
Programa: 4014 – Manutenção dos Serviços Públicos
Projeto: 4201 Manutenção dos Serviços
Elem. Economico: 33.90.30 – Material de Consumo
07. DAS SANÇÕES
7.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto do Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida prévia
defesa, rescindir o Contrato, caso a CONTRATADA venha a incorrer em uma das situações previstas no art. 78,
incisos I a XI da Lei n.º 8.666/93, e, segundo a gravidade da falta cometida, aplicar as seguintes sanções:
7.1.1. Advertência;
7.1.2. Multa de 10% (dez por cento), do valor do Contrato, por infração a qualquer cláusula ou condição
pactuada;
7.1.3. Suspensão temporária de participar de Licitação e contratar com a CONTRATANTE pelo prazo de até 02
(dois) anos;
7.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87
da Lei 8.666/93.
7.2. As sanções previstas nas alíneas “7.1.1.”, “7.1.3.” e “7.1.4.” poderão também ser aplicadas
concomitantemente com a da alínea “7.1.2.”, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, contado a partir da data da notificação.
08. DA RESCISÃO CONTRATUAL
8.1. Este contrato será rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, no todo ou em parte, de pleno
direito, em qualquer tempo, isento de quaisquer ônus ou responsabilidades, independente de ação, notificação
ou interpelação judicial ou extrajudicial, quando a CONTRATADA na vigência do presente contrato cometer
quaisquer das infrações dispostas na legislação específica, além da aplicação das sanções previstas neste
Contrato e no Edital que deu origem a este ajuste.
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8.2. O presente contrato poderá ainda ser rescindido havendo motivo justo, devendo ser expressamente
denunciado com antecedência de no mínimo 10 (dez) dias, ou ainda a CONTRATANTE poderá rescindir
administrativamente o presente contrato nas hipóteses previstas no art. 78, inciso I a XII, da Lei Federal n. º
8.666/93 e suas alterações posteriores, sem que caiba à CONTRATADA direita a qualquer indenização, sem
prejuízo das penalidades pertinentes.
09. DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
9.1. O presente Contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administração ou por acordo entre as partes,
desde que devidamente justificado e nas hipóteses previstas no Artigo 65 da Lei Nº 8.666/93, e atualizações
posteriores.
9.2. No interesse da CONTRATANTE, o valor do contrato decorrente desta licitação poderá ser acrescido ou
reduzido em até 25% (vinte e cinco por cento), com o aumento ou supressão dos quantitativos correspondentes,
sem que disso resulte para a CONTRATADA direito a qualquer reclamação ou indenização.
10. DOS TRIBUTOS E DESPESAS
10.1. Constituirá encargos exclusivos da CONTRATADA o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e
despesas decorrentes da formalização deste contrato.
11. DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
11.1. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte, sem prévia
anuência da CONTRATANTE.
12. DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO
12.1. Será providenciado, pela CONTRATANTE, até o 5° (quinto) dia útil do mês seguinte da assinatura do
presente contrato para ocorrer no prazo de até 20 (vinte) dias daquela data, a publicação na Imprensa Oficial,
em resumo do presente instrumento.
13. CLÁUSULA XII – DO SUPORTE LEGAL
13.1. O presente instrumento é firmado de acordo com a Lei Federal n. º 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas
alterações posteriores.
14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1. Integram o presente contrato o edital da licitação originária, seu Anexo I do Edital e a Proposta de Preços
apresentada pela CONTRATADA.
14.2. Na contagem dos prazos mencionados neste contrato excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do
vencimento.
14.3. Só se iniciam e vencem os prazos mencionados neste edital em dia útil e em dia de expediente da
Prefeitura de Boituva.
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14.4. A CONTRATANTE não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à legislação
tributária, trabalhista, previdência ou securitárias, decorrentes do fornecimento objeto do presente contrato, cujo
cumprimento e responsabilidade caberão exclusivamente à CONTRATADA.
14.5. A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como, por qualquer dano causado a
terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinado.
14.6. Os danos e prejuízos, se ocorrerem, serão ressarcidos à CONTRATANTE, no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, contado da notificação administrativa à CONTRATADA, sob pena de multa.
14.7. Os casos omissos do presente instrumento serão resolvidos de acordo com as disposições da Lei Federal
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e nas demais normas pertinentes aos contratos.
14.8. A tolerância das partes não implica em renovação das obrigações assumidas no presente contrato.
15. DO FORO
15.1. Para quaisquer questões, dúvidas ou controvérsias oriundas da execução do presente contrato, as partes
elegem de comum acordo o Foro da Comarca de Boituva, Estado de São Paulo, para dirimir as questões da
interpretação deste ajuste, e renunciam a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
15.2. E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, e por estarem às partes justas e
CONTRATADA, nas pessoas de seus representantes legais, assinam o presente instrumento em 05 (cinco) vias
de igual teor, para que surta os seus jurídicos e legais efeitos.
15.3. E, após terem lido e concordado, celebram as partes o presente contrato em cinco vias de igual teor e forma
assinadas e rubricadas.
Prefeitura de Boituva, em,........ de ............. de 2016
_____________________________
Edson José Marcusso
Prefeito Municipal
__________________________
Gestor do Contrato
__________________________
Contratada:
CNPJ:
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ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas prevista neste ato convocatório,
que a empresa ______________________________________(denominação da pessoa jurídica),
CNPJ n°_______________________ é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do
enquadramento previsto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos
declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério
de desempate no procedimento licitatório do Pregão Presencial n° ___/___, realizado pela Prefeitura
de Boituva – SP.
DECLARO, igualmente, que a licitante não se encontra nas situações de impedimento constante do
art. 3°, & 4°, da Lei citada.
Local e data _______________________

________________________________________
Assinatura do representante
Nome do representante
RG n°
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ANEXO X

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS
CONTRATANTE:______________________________________________________________
CONTRATADA:_______________________________________________________________
CONTRATO N° (DE ORIGEM):___________________________________________________
OBJETO:____________________________________________________________________
ADVOGADO(S): (*)___________________________________________________________
Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes
do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e
julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação
processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos
e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno
do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o
artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem
eletrônica aos interessados.
LOCAL e DATA:______________________________________________________________
CONTRATANTE
Nome e cargo:_______________________________________________________________
E-mail institucional:___________________________________________________________
E-mail pessoal:_______________________________________________________________
Assinatura:__________________________________________________________________
CONTRATADA
Nome e cargo:_______________________________________________________________
E-mail institucional ___________________________________________________________
E-mail pessoal:_______________________________________________________________
Assinatura:__________________________________________________________________
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PROTOCOLO DE RETIRADA DE EDITAL – ANEXO XI
Pregão Presencial nº 57/2016
Encerramento: 24 de maio de 2016 - às 09h00min.
Objeto: “REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS
(GLICOSAMINA).

Senhor Licitante:
Visando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Boituva/SP e essa empresa, solicito de
Vossa Senhoria preencher o presente PROTOCOLO DE RETIRADA DE EDITAL e remeter à
Comissão Permanente de Licitação por meio do e-mail: licitacao@boituva.sp.gov.br
A não remessa do PROTOCOLO exime à Comissão Permanente de licitação da comunicação de
eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações
adicionais.
Razão Social:_______________________________________________________________________
C.N.P.J. nº ___________________________ I.E. nº ________________________________________
Endereço:__________________________________________________________________________
E-mail: ___________________________________________________________________________
Cidade: ___________________________________ Estado: _________________________________
Telefone: _________________________ Fax:_____________________________________________
Pessoa para contato:_________________________________________________________________
RETIRAMOS, através do acesso à página www.boituva.sp.gov.br, nesta data, cópia do instrumento
convocatório do Pregão Presencial nº 57/2016.
Local: _____________, ______ de _______________ de 2016.
_____________________________
Assinatura/Carimbo empresa
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