
 
PREGÃO ELETRÔNICO n° 004/2021  
EDITAL n° 005/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 26/2021  
PROCESSO DE COMPRA n° 110/2021 
 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E 
SANEAMENTO, conforme especificações e quantidades constantes do Anexo II -
Memorial Descritivo e demais condições estabelecidas neste Edital e anexos. 
 

O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL tem 
como objetivo manter na entidade o registro de propostas vantajosas e, segundo sua 
conveniência, promover as contrações dos licitantes vencedores do pregão. 
 

A entidade licitante, não se obriga a contratar dos licitantes vencedores, podendo realizar 
licitação específica para a compra ou contratação de um ou mais itens, hipóteses em que, 
em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá sempre preferência. 
 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor preço unitário. 
 

DATA DA REALIZAÇÃO: 26/02/2021 
 

HORÁRIO DE INÍCIO: 09h00 – horário de Brasília (início do credenciamento). 
 

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Plataforma Edital Brasil 
(www.editalbrasil.com). A sessão será conduzida pelo(a) Pregoeiro(a), com o auxílio da 
Equipe de Apoio, designados pelo Decreto nº 3.778 de 13 de janeiro de 2021e Decreto 
Municipal nº. 3793, de 08 de fevereiro de 2021. 
 
MODO DE DISPUTA: Aberto. 
 

ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL: 
E-mail: compras1@saobentodosapucai.sp.gov.br ou 
compras@saobentodosapucai.sp.gov.br Telefone: 12 3971 6110 – Ramal: 6142 (Opção 3) 
Os esclarecimentos prestados serão disponibilizados na página da Internet 
http://www.saobentodosapucai.sp.gov.br. 
 

A Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí torna público 
que se acha aberta a licitação na modalidade PREGÃO (eletrônico), conforme 
estabelecido neste instrumento convocatório. Este certame será regido pela Lei n° 
10.520/2002, regulamentada pelo Decreto Federal n° 10.024/2019, pela Lei 
Complementar nº 123/2006, Decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019, pela Lei n.º 
8.666/1993 e alterações posteriores além das demais normas pertinentes, observadas as 
condições estabelecidas neste Ato Convocatório e seus anexos. 

As propostas deverão obedecer às especificações e exigências constantes deste 
instrumento convocatório. 
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Integram este Edital os anexos:  
 
I - Recibo de Retirada do Edital;  
II - Memorial Descritivo; 
III - Proposta Comercial; 
IV - Modelo de Declaração de Habilitação; 
V - Modelo de Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte; 
VI - Modelo de Declaração de Situação Regular Perante o Ministério do 
Trabalho; VII – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 

As despesas decorrentes da contratação futura, estimada em R$ 1.713.450,85 (Um 
Milhão Setecentos e treze Mil e Quatrocentos e Cinquenta Reais e Oitenta e Cinco 
Centavos), onerarão os seguintes recursos orçamentários e financeiros:  

05 – SERVIÇOS DE SAUDE E SANEAMENTO 
05.01 – Fundo Municipal de Saúde 
Proj./Ativ. 2030 – Saúde da Família - SF  
118 – 3.3.90.30.00.00.00.00 0.01.310 – Material de Consumo  
RECURSO PRÓPRIO 
 
05 – SERVIÇOS DE SAUDE E SANEAMENTO 
05.01 – Fundo Municipal de Saúde 
Proj./Ativ. 2076 – Saúde da Família - SF  
440 – 3.3.90.30.00.00.00.00 0.05.301 – Material de Consumo  
RECURSO FEDERAL 
 
05 – SERVIÇOS DE SAUDE E SANEAMENTO 
05.01 – Fundo Municipal de Saúde 
Proj./Ativ. 2077 – Incentivo Financeiro da APS – PER CAPITA DE TRANSIÇÃO  
442 – 3.3.90.30.00.00.00.00 0.05.301 – Material de Consumo  
RECURSO FEDERAL 
 
05 – SERVIÇOS DE SAUDE E SANEAMENTO 
05.01 – Fundo Municipal de Saúde 
Proj./Ativ. 2078 – Incentivo Financeiro da APS – CAPITAÇÃO PONDERADA  
447 – 3.3.90.30.00.00.00.00 0.05.301 – Material de Consumo  
RECURSO FEDERAL 
 
05 – SERVIÇOS DE SAUDE E SANEAMENTO 
05.01 – Fundo Municipal de Saúde 
Proj./Ativ. 2079 – Incentivo para Ações Estratégicas 
449 – 3.3.90.30.00.00.00.00 0.05.301 – Material de Consumo  
RECURSO FEDERAL 
 
05 – SERVIÇOS DE SAUDE E SANEAMENTO 
05.01 – Fundo Municipal de Saúde 
Proj./Ativ. 2080 – Manutenção dos Serviços da Saúde - Geral 
455 – 3.3.90.30.00.00.00.00 0.02.301 – Material de Consumo  
RECURSO ESTADUAL 
 



 
05 – SERVIÇOS DE SAUDE E SANEAMENTO 
05.01 – Fundo Municipal de Saúde 
Proj./Ativ. 2059 – SORRIA SÃO PAULO  
140 – 3.3.90.30.00.00.00.00 0.02.301 – Material de Consumo  
RECURSO ESTADUAL  
 
05 – SERVIÇOS DE SAUDE E SANEAMENTO 
05.01 – Fundo Municipal de Saúde 
Proj./Ativ. 2070 – PROGRAMA  QUALIS MAIS 
359 – 3.3.90.30.00.00.00.00 0.02.301 – Material de Consumo  
RECURSO ESTADUAL 
 
05 – SERVIÇOS DE SAUDE E SANEAMENTO 
05.06 – Assistência Farmacêutica  
Proj./Ativ. 2057 – Programa de Assistência Farmacêutica Básica (Parcelas) 
144 – 3.3.90.30.00.00.00.00 0.05.301 – Material de Consumo  
RECURSO FEDERAL 
 
 
1- CONSIDERAÇÃO INICIAL 
1.2- O objeto contratado em decorrência da presente licitação poderá sofrer, nas 
mesmas condições, acréscimos ou supressões do valor inicial, nos termos do artigo 65, § 
1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e atualizações posteriores. 
1.3- A estimativa de consumo serve apenas como referência, e não vincula, em hipótese 
alguma, o consumo efetivo a ser realizado pela Contratante. 
 

2- PARTICIPAÇÃO 
 

2.1- Poderão participar deste pregão empresas interessadas do ramo de atividade 
pertinente ao objeto desta licitação que atenderem às exigências de habilitação. 
2.2- Não será permitida a participação de 
empresas:  

2.2.1- Estrangeiras que não funcionem no País; 
2.2.2- Que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar e 
impedimento de contratar com a Administração nos termos do inciso III do artigo 
87 da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores; 
2.2.3- Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 7º da Lei 
10.520/02; 
2.2.4- Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas. 

 
3- CREDENCIAMENTO 
 
3.1. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do 
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes a este Pregão.  
3.2. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 
cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, 



 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que 
por terceiros. 
3.3. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao 
provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso  
3.4. Qualquer declaração, informação ou documento falso anexado ao sistema sujeitará o 
licitante às sanções administrativas previstas neste Edital, sem prejuízo de eventuais 
consequências de natureza civil e criminal. 
3.5- O processamento desta licitação será realizado sempre em SESSÃO PÚBLICA 
ONLINE via site www.editalbrasil.com, sendo iniciado na data, no horário e no endereço 
eletrônico indicados no preâmbulo, nos termos fixados neste Edital e seus anexos. Por 
ocasião da fase de credenciamento dos licitantes deverá ser apresentado junto à 
plataforma do Sistema Edital Brasil, com autenticação digital nos documentos, o que 
se segue: 

 

O cadastro Sistema Edital Brasil poderá ser iniciado no sítio www.editalbrasil.com, com a 
solicitação de cadastro pelo interessado.  

3.5.1- Quanto aos representantes:  

3.5.1.1 – PESSOA JURÍDICA 
a. Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou 
assemelhado), instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta 
Comercial, ou tratando-se de sociedade 
simples, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer 
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 
b. Tratando-se de Procurador, instrumento público de procuração ou 
instrumento particular com firma reconhecida do representante legal que o 
assina, do qual constem poderes específicos para formular ofertas e lances, 
negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição, bem como 
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. No caso de instrumento 
particular, o procurador deverá apresentar instrumento constitutivo da 
empresa na forma estipulada no subitem “a”; 
c. O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá 
identificar-se exibindo documento oficial que contenha foto; 
d. O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, 
ainda que presente, não puder praticar atos em seu nome por conta da 
apresentação de documentação defeituosa, ficará impedido de participar da 
fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor 
ou de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido, portanto, o 
preço apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada para 
efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço. 
e. Encerrada a fase de credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos 
credenciamentos de eventuais licitantes retardatários. 
f. Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante 
credenciado, sendo que cada um deles poderá representar apenas um licitante 
credenciado. 

3.5.2- Quanto ao pleno atendimento aos requisitos de habilitação: Declaração de 
pleno atendimento aos requisitos de habilitação e inexistência de qualquer fato 
impeditivo à participação, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido 

http://www.editalbrasil.com/


 
no Anexo IV deste Edital, e apresentada como um documento e anexado junto à 
plataforma;  
3.5.3- Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte: Declaração de 
microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício da preferência 
prevista na Lei Complementar nº. 123/06, que deverá ser feita de acordo com o 
modelo estabelecido no Anexo V deste Edital, e incluída na documentação inserida 
na plataforma Edital Brasil. 

 

4. DO CADASTRO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

4.1. A participação neste certame licitatório dar-se-á pela utilização da senha privativa de 
acesso ao sistema para cada licitante, mediante prévio cadastro da proposta comercial 
eletrônica. 
4.2. O licitante deverá registrar/encaminhar a proposta até a data e horário indicados no 
preâmbulo deste Edital, por meio do sistema eletrônico quando, então, encerrar-se-á 
automaticamente a fase de recebimento de propostas.  
4.3. O licitante deverá consignar, na forma exigida pelo sistema eletrônico, além da 
descrição sucinta do objeto a ser fornecido, inclusive com indicação de marca, modelo e 
fabricação (se for o caso), a quantidade e os valores unitários e total do objeto proposto, 
já inclusas todas as despesas inerentes, tais como: impostos, taxas, fretes, seguros e 
demais encargos, de qualquer natureza, que se façam indispensáveis à perfeita execução 
do objeto. 

4.3.1. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em 
seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas 
propostas e lances.  
4.3.2. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante 
a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema 
ou de sua desconexão.  
4.3.3. Até a abertura da sessão, o licitante poderá livremente retirar, alterar ou 
substituir a proposta anteriormente cadastrada. Depois da data e horário de abertura 
da Sessão, não caberá qualquer alteração ou desistência de proposta. 

4.4. Não poderá ser incluído no registro da proposta eletrônica qualquer nome, texto, 
elemento ou caractere que possa identificar o licitante, sob pena de 
DESCLASSIFICAÇÃO da proposta e aplicação de SANÇÃO ADMINISTRATIVA prevista 
neste edital. 

4.4.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 
eletrônico, dos seguintes campos:  

4.4.1.1. Valor global estimado do objeto; 
4.4.1.2. Descrição do objeto, indicando, quando for o caso, o quantitativo e as 
especificações dos materiais e equipamentos que serão utilizados na execução 
dos serviços.  
4.4.1.3. Até o horário previsto para o encaminhamento da Proposta de Preços, 
deverá o licitante, sob pena de desclassificação da proposta, sem proceder 
qualquer tipo de identificação, enviar em anexo no sistema, sua proposta, com 
todas as especificações constantes no termo de referência, além de valores 
unitários e valores totais. 



 
4.5. A proposta de preços, emitida por computador ou datilografada, redigida em língua 
portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente 
datada, deverá conter:  

4.5.1. As características do objeto de forma clara e precisa, indicando MARCA, e, 
quando necessário, MODELO e FABRICANTE, bem como demais dados 
pertinentes, observadas as especificações constantes do Termo de Referência.  
4.5.2. Preços unitários e total do lote, bem como valor GLOBAL da proposta em 
algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), de acordo com os preços 
praticados no mercado, considerando as quantidades constantes do Termo de 
Referência; 

4.5.2.1. No preço cotado deverão estar incluídos todos os insumos que o 
compõem, tais como as despesas com impostos, taxas, frete, seguros e 
quaisquer outros que incidam na contratação do objeto.  
4.5.3. Prazo de entrega, conforme parâmetro máximo do Termo de Referência.  
4.5.4. Prazo de garantia do produto, conforme parâmetro mínimo do Termo de 
Referência. 
4.5.5. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, 
a contar da data da sua apresentação.  

4.6. A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 

5. DA SESSÃO PÚBLICA ELETRÔNICA  

5.1. A Sessão Pública eletrônica deste Pregão será conduzida por Pregoeiro, designado 
pela autoridade competente, sendo a abertura prevista para a data e horário indicados no 
preâmbulo deste Edital, por meio do site www.editalbrasil.com.br. 
5.2. A comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá EXCLUSIVAMENTE 
mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico (CHAT), o qual 
será gerenciado diretamente pelo Pregoeiro e constará da Ata da Sessão.  
5.3. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico, registrar os 
lances, anexar os documentos e prestar as informações solicitadas, durante toda a 
licitação, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da preclusão de direitos ou da perda 
de negócios, diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 
desconexão.  
5.4- Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 
proposta de menor preço, observada a redução mínima: a redução mínima de R$ 0,01 
(um centavo). 
5.5. A não anexação ou envio de documentos exigidos no Edital e seus Anexos, bem 
como a não prestação de informações ou o não pronunciamento em relação a questão 
suscitada pelo Pregoeiro, além de poder acarretar a oportuna DESCLASSIFICAÇÃO ou 
INABILITAÇÃO do particular do certame, poderá ensejar a aplicação das sanções 
administrativas previstas neste Edital, sem prejuízo de outras responsabilidades civis e 
penais que seu ato acarretar, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002.  
5.6. Toda a Sessão Pública será documentada automaticamente pelo sistema na 
respectiva Ata da Sessão, a qual será gerada e disponibilizada para consulta de todos os 
interessados por meio do Portal do Edital Brasil.  
5.7. Cabe ao licitante acompanhar continuamente as informações e documentos 
divulgados ou disponibilizados por meio do sítio oficial da Instituição na Internet 
(https://www.saobentodosapucai.sp.gov.br). 

http://www.editalbrasil.com.br/
https://www.saobentodosapucai.sp.gov.br/


 
 

6. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS  

6.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam 
omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.  
6.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, 
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.  
6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 
estas participarão da fase de lances.  
6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro 
e os licitantes.  
6.5. Será DESCLASSIFICADA a proposta comercial cadastrada no SISTEMA que não 
indicar a marca, modelo e/ou referência do produto cotado (se for o caso). 
6.6. Não serão aceitas propostas que indiquem quantidade inferior àquela indicada no 
Memorial Descritivo (ANEXO II).  
6.7. Qualquer nome, texto, elemento ou caractere que possa vir a identificar o licitante 
perante os demais concorrentes poderá importar na DESCLASSIFICAÇÃO da proposta.  
6.8. Somente os licitantes com propostas julgadas em conformidade com as exigências 
formais do Edital e seus anexos participarão da fase competitiva de lances.  
6.9. Caso não existam propostas eletrônicas cadastradas, o Pregoeiro declarará deserto o 
certame.  
6.10. Caso todas as propostas cadastradas forem DESCLASSIFICADAS, o Pregoeiro 
declarará frustrado o certame. 
 

7. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES  

7.1. A etapa competitiva do certame dar-se-á com o anonimato dos participantes para fins 
de garantia da lisura do certame.  
7.2. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão 
de exclusiva e total responsabilidade de cada licitante, não lhe cabendo o direito de 
pleitear qualquer alteração posterior.  

7.3. Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, os licitantes deverão 
encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo 
imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro, 
que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e 
decrescentes.  
7.3.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor UNITARIO do item.  
7.3.2. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema.  
7.3.3. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele 
que for recebido e registrado em primeiro lugar  
7.3.4. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
7.3.5. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 
recepção dos lances. 



 
7.3.6. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão 
será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos 
participantes.  
7.3.7. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. 
O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o 
que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente 
determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção 
de lances.  
7.3.8. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta 
e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por 
ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.  

7.4. Se os licitantes não apresentarem lances e isso resultar no empate de duas ou mais 
propostas, o desempate ocorrerá mediante aquele que primeiro registrou a proposta no 
sistema.  
7.5. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá EXCLUIR qualquer lance cujo valor 
seja considerado supostamente irrisório ou inexequível, ou até que entenda ter sido 
lançado erroneamente, cabendo ao sistema o encaminhamento de mensagem automática 
ao licitante, o qual terá a faculdade de repetir tal lance.  
7.6. A duração da etapa competitiva será gerida pelo Pregoeiro, o qual indicará via 
sistema, com antecedência de 1 A 30 MINUTOS, o prazo para início do tempo de 
encerramento aleatório.  
7.7. Decorrido o prazo fixado pelo Pregoeiro, o sistema eletrônico encaminhará aviso de 
fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de 1 
SEGUNDO A 30 MINUTOS, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será 
automaticamente encerrada a fase de lances.  
7.8. Serão as propostas ou lances finais classificados, automaticamente, em ordem 
crescente de valores, segundo o critério estabelecido em edital.  
7.9. Ao final da fase de lances, e caso haja dois ou mais licitantes com lances de valores 
iguais, será automaticamente melhor classificado aquele que primeiro registrou o lance. 
7.10. Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá negociar 
com o licitante para que seja obtido melhor preço, observado o critério de julgamento, não 
se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.  
7.11. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento 
da proposta. 
 
8. DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  

8.1. O Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 
compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação e sua 
exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.  
8.2. O licitante deverá apresentar a planilha de preços, com os respectivos valores 
readequados ao lance vencedor.  
8.3. O Pregoeiro poderá solicitar em “chat” ao licitante que apresente imediatamente 
documento contendo as características do material ofertado, tais como marca, modelo, 
tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de 
catálogos, folhetos ou propostas, sob pena de não aceitação da proposta.  
8.4. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a 
padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos no 
subitem anterior, o Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar 



 
apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e 
dentro de 03 (três) dias, úteis contados da solicitação. 

8.4.1. No caso de não haver entrega da amostra, sem justificativa aceita pelo 
Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste 
Edital, a proposta do licitante será recusada.  
8.4.2. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como 
protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica 
responsável pela análise. 

8.5. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a 
nova data e horário para a continuidade da mesma.  
8.6. Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável, ou for desclassificada, 
o Pregoeiro examinará a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital. 

8.6.1. Nessa situação, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja 
obtido preço melhor. 

8.7. No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem sua substância, mediante despacho fundamentado, registrado no sistema e 
acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação.  
8.8. O(A) Pregoeiro(a) poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de 
pessoal deste Órgão ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas contratadas, para orientar 
sua decisão. 
 
9. DA AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

9.1. Encerrada a etapa de lances eletrônicos, e transcorrida a fase de chamamento para 
exercício do direito de preferência (se for o caso), o pregoeiro verificará o cumprimento 
das CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, realizando as seguintes consultas/diligências: 

9.1.1. Sistema Integrado de Registro do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas 
e Suspensas (CEIS) e Cadastro Nacional de Empresa Punidas (CNEP), ambos da 
Controladoria Geral da União, Cadastro Nacional de Condenações Civis por Ato de 
improbidade Administrativa (CNCIA), do Conselho Nacional de Justiça e Consulta 
aos Cadastro de Inidôneos e Cadastro de Inabilitados do TCU;  

9.1.1.1. As referidas consultas serão realizadas através de consulta 
consolidada de pessoa jurídica no sítio https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br; 
9.1.2. Consulta ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), mantido 
pela Receita Federal do Brasil, para fins de verificar se o licitante se 
enquadra como ME e EPP (se for o caso), no endereço 
https://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_sol
icitacao2.as p.  

9.2. Não cumpridas quaisquer das exigências de participação, o Pregoeiro 
DESCONSIDERARÁ A PROPOSTA DO PARTICULAR, sendo este impedido de 
prosseguir no certame, por decisão fundamentada, devidamente registrada no campo 
DESCLASSIFICAÇÃO. 
 
10. DA ACEITABILIDADE DO PREÇO FINAL PROPOSTO  

10.1. O(A) Pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 
compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação.  
10.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive 
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 



 
10.3. Será rejeitada a proposta que apresentar valores irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com os preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto 
quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais 
ela renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração.  
10.4. O(A) Pregoeiro(a) poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de 
pessoal deste Órgão ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas contratadas, para orientar 
sua decisão. 
 

11. DA NEGOCIAÇÃO  

11.1. Aceitada a proposta melhor classificada, o Pregoeiro procederá à negociação por 
meio do CHAT, sendo o licitante convocado para, no mesmo prazo fixado pelo Pregoeiro, 
pronunciar-se quanto à possibilidade ou não da redução dos preços, prorrogável a pedido 
do licitante e a critério do Pregoeiro.  
11.2. Eventuais reduções de preços alcançadas na negociação serão registradas no 
sistema diretamente pelo representante da empresa, por ocasião da classificação das 
propostas. 
11.3. Na ausência de manifestação do licitante quanto à convocação disposta no item 
10.1 deste Edital, o Pregoeiro poderá dar seguimento ao certame, prevalecendo o valor 
do último lance ofertado, SALVO SE O PREÇO FINAL PROPOSTO FOR SUPERIOR AO 
ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO (ATENÇÃO: Para o disposto no item 5.4 deste 
Edital).  
11.4. Caso o preço final da proposta melhor classificada seja superior ao PREÇO 
ESTIMADO, e não havendo sucesso na negociação junto a tal licitante, será 
desclassificado e proceder-se-á a convocação do licitante remanescente e, assim, 
sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no 
Termo de Referência. 
 

12. DA HABILITAÇÃO 
12.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá verificar o 
eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 
existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação. 

12.1.1. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 
inabilitado, por falta de condição de participação. 
12.2. Não ocorrendo inabilitação, a documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar será verificada. 

12.2.1. Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia 
autenticada fisicamente ou digitalmente por cartório competente ou para ser autenticada 
pelo Pregoeiro ou Membro da Equipe de Apoio na própria sessão, conforme forem sendo 
abertos os envelopes de habilitação, mediante a apresentação do respectivo original, ou 
ainda por meio de publicação em órgão da imprensa oficial. 
12.3. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, de acordo com 
o art. 25 e 26 do Decreto 10.024/2019, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, devidamente assinada pelo seu representante legal, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 



 
12.3.1. As empresas que deixarem de cumprir com o item 5.1, deixando de anexar 

no sistema à documentação de habilitação exigida e também a proposta assinada, serão 
inabilitadas 
12.3.2. Relativos à Habilitação Jurídica: 
a. No caso de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) – CCMEI: Certificado da 
Condição de Microempreendedor Individual, cuja aceitação ficará condicionada à 
verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

a.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados do documento de 
identificação do titular da empresa; 
b. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de todas as 
eventuais alterações; 

b.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados do documento de 
identificação do titular da empresa; 
c. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhados de todas as eventuais alterações ou 
da consolidação respectiva; 

c.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados do(s) documento(s) de 
identificação de seu(s) administrador(es); 
d. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação do(s) seu(s) 
administrador(es); 
e. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata 
o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 
f. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 
autorização; 

12.3.2.1. Quando os documentos acima, cabíveis conforme a natureza do 
licitante, já tenham sido todos devidamente apresentados e juntados no 
credenciamento, não se fará necessária nova apresentação; 

12.3.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda (CNPJ); b. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou 
Municipal, se houver relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto deste certame; 
c. Prova de regularidade da Licitante para com a Dívida Ativa da União e Fazendas 
Federal, Estadual (no mínimo, no que se refere ao ICMS) e Municipal (no mínimo, no que 
se refere a tributos mobiliários), do domicílio ou sede da licitante, através de Certidão 
Negativa de Débito ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa. 
d. 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; 
e. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por 
meio da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS; 
f. Prova de inexistência de débitos trabalhistas, por meio de apresentação de Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovar a inexistência de débitos 
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho; 



 
g. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste 
certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; 

g.1) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e 
trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, a contar da publicação da 
homologação do certame, prorrogáveis por igual período, a critério desta Prefeitura 
Municipal, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa; 

g.2) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 
g.1, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas neste edital, procedendo-se à convocação dos licitantes 
para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento 
licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei Federal nº 10.520/02. 

12.3.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 
a. Certidão negativa de falência, recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica. 
b. Para as empresas em Recuperação Judicial, a mesma poderá apresentar a certidão 
positiva, hipótese em que necessário se faz que a interessada demonstre seu Plano de 
Recuperação, já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, apto a comprovar 
sua viabilidade econômico-financeira. 

12.3.5- DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 
a) Declaração do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante 
legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, não está 
impedida de contratar com a Administração Pública e não foi declarada inidônea pelo 
Poder Público (Anexo VI deste Edital). 
b) Dados para assinatura da ata. 

12.3.6- DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
a) Atestado de desempenho anterior compatível com o(s) itens(s) que cotar, emitido por 
pessoa jurídica de direito publico ou privado, em nome da empresa, que comprove a 
aptidão de desempenho da licitante em fornecer os produtos. Considera-se pertinente e 
compatível a comprovação de prestação de serviço de, no mínimo, 50% (cinquenta por 
cento) dos quantitativos por item (Súmula 24, do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo). Juntamente com o presente atestado o licitante deverá apresentar, por declaração 
devidamente assinada, qual(is) o(s) itens(s) a que se refere o documento comprobatório. 

12.3.7 – REQUISITOS TÉCNICOS: 
a) ALVARÁ SANITÁRIO expedido pela secretária de saúde do Estado ou do Município de 
origem da participante; 
 b) Autorização de funcionamento expedida pela ANVISA/MS – Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária /Ministério da Saúde, conforme Estabelece o Art.21 da Lei Federal n° 
5.991, de 17 de dezembro de 1973; 
c) Certificado de Responsabilidade Técnica; 
d) Certificado de Boas práticas de fabricação e controle, em nome do fabricante do 
Medicamento, por linha de produção/produtos publicada no Diário Oficial da União 
(D.O.U),de acordo com a RDC n° 210 de 04/08/2003, emitido pela ANVISA, em original 
e/ou de publicação no Diário Oficial da União (D.O.U) ou impresso por Meio Eletrônico ou 
qualquer processo de cópia autenticada;  
e) Cópia da Publicação no Diário Oficial dos Produtos que necessitam de registro ou 
cadastro, de acordo com as normas da ANVISA. 



 
12.4 - DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

12.4.1 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em 
substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões; 
12.4.2 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, 
esta Prefeitura aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias 
imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas; 
12.4.3 - 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, 
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 
emitidos somente em nome da matriz; 
12.4.4 - Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão acarretará a 
inabilitação do licitante; 
12.4.5 - O Pregoeiro ou a Equipe de apoio diligenciará efetuando consulta direta 
nos sites dos órgãos expedidores na Internet para verificar a veracidade de 
documentos obtidos por este meio eletrônico.tados em original, em cópia 
autenticada fisicamente ou digitalmente por cartório competente ou para ser 
autenticada pelo Pregoeiro ou Membro da Equipe de Apoio na própria sessão, 
conforme forem sendo abertos os envelopes de habilitação, mediante a 
apresentação do respectivo original, ou ainda por meio de publicação em órgão da 
imprensa oficial. 

12.3. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, de acordo com 
o art. 25 e 26 do Decreto 10.024/2019, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, devidamente assinada pelo seu representante legal, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

12.3.1. As empresas que deixarem de cumprir com o item 5.1, deixando de anexar 
no sistema à documentação de habilitação exigida e também a proposta assinada, 
serão inabilitadas 
12.3.2. Relativos à Habilitação Jurídica: 

a. No caso de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) – CCMEI: Certificado da 
Condição de Microempreendedor Individual, cuja aceitação ficará condicionada à 
verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

a.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados do documento de 
identificação do titular da empresa; 

b. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de todas as 
eventuais alterações; 

b.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados do documento de 
identificação do titular da empresa; 

c. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhados de todas as eventuais alterações ou 
da consolidação respectiva; 

c.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados do(s) documento(s) de 
identificação de seu(s) administrador(es); 

d. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação do(s) seu(s) 
administrador(es); 



 
e. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata 
o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 
f. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 
autorização; 

12.3.2.1. Quando os documentos acima, cabíveis conforme a natureza do 
licitante, já tenham sido todos devidamente apresentados e juntados no 
credenciamento, não se fará necessária nova apresentação; 

12.3.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda (CNPJ);  
b. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto deste certame; 
c. Prova de regularidade da Licitante para com a Dívida Ativa da União e Fazendas 
Federal, Estadual (no mínimo, no que se refere ao ICMS) e Municipal (no mínimo, no que 
se refere a tributos mobiliários), do domicílio ou sede da licitante, através de Certidão 
Negativa de Débito ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa. 
d. 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; 
e. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por 
meio da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS; 
f. Prova de inexistência de débitos trabalhistas, por meio de apresentação de Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovar a inexistência de débitos 
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho; 
g. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste 
certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; 

g.1) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e 
trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, a contar da publicação da 
homologação do certame, prorrogáveis por igual período, a critério desta Prefeitura 
Municipal, para a regularização da documentação, pagamento ou parcel 

 

13- DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 
13.1- Até dois dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório do Pregão. A petição será encaminhada ao(a) Pregoeiro(a) que decidirá no 
prazo de 01 (um) dia útil. 
13.2- Eventual impugnação deverá ser dirigida ao (a) Pregoeiro(a) e protocolada no 
Setor de Compras da Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do 
Sapucaí, situado na Avenida Sebastião de Mello Mendes nº 511 – Jd Santa Terezinha, 
São Bento do Sapucaí, CEP 12.1490-000. 
13.2.1- Admite-se impugnação por intermédio de “fac-símile” ou pelo e-mail 
licitacao2@saobentodosapucai.sp.gov.br, ficando a validade do procedimento 
condicionada à apresentação do original no prazo de 48 horas; 

mailto:licitacao2@saobentodosapucai.sp.gov.br


 
13.2.2- Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será 
designada nova data para a realização deste certame. 
13.3- A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este Edital, 
implicará na plena aceitação, por parte das interessadas, das condições nele 
estabelecidas. 
13.4. As dúvidas a serem equacionadas por telefone serão somente aquelas de caráter 
estritamente informal. 
 
14 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATAÇÕES 
 

14.1 - A Ata de Registro de Preços será formalizada, com observância das disposições 
deste edital, seus anexos, da legislação e dos Decretos Municipais em vigor, e será 
subscrita pela autoridade que assinou o edital. 
14.2 - A Ata de Registro de Preços deverá registrar o(s) preço(s) e o(s) 
fornecedor(es) do(s) produto(s), com observância da ordem de classificação, as 
quantidades e as condições que serão observadas nas futuras contratações. 
14.2.1 – Ao preço do primeiro colocado serão registrados tantos fornecedores 
quantos concordarem. 
9.3- A Ata de Registro de Preços deverá ser assinada pelos eventuais beneficiários no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da convocação. A proponente que deixar de 
fazê-lo no prazo estabelecido, dela será excluída, sem prejuízo da aplicação das 
sanções inscritas no artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002. 
14.4- Colhidas às assinaturas, esta Prefeitura Municipal providenciará a publicação da 
Ata. 
14.5- O prazo de validade do Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a 
partir da data da publicação da respectiva Ata. 
14.6- A existência de preços registrados não obriga esta Prefeitura Municipal a 
firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização 
de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurada ao 
beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições. 
14.7- Assegurados o contraditório e a ampla defesa, o fornecedor do bem terá seu 
Registro de Preços cancelado quando: 
14.7.1- Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
14.7.2- Recusar-se a celebrar o Ata ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo 
estabelecido por esta Prefeitura Municipal, sem justificativa aceitável; 
14.7.3- Não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 
superior àquele praticados no mercado; 
14.7.4- For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; 
14.7.5- For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 
7º da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002. 
14.8- Independentemente das previsões retro indicadas, o fornecedor poderá 
solicitar o cancelamento de seu Registro de Preço na ocorrência de fato 
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de 
caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado. 
14.9- Os fornecedores incluídos na Ata de Registro de Preços estarão obrigados a 
fornecer, nas condições estabelecidas no ato convocatório, respectivos anexos e na 
própria ata. 
 



 
15- DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
 
15.1- Dos atos do Pregoeiro cabe recurso, declarado o vencedor e decorrida a fase de 
regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa 
de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo duas horas, para 
que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, 
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo 
próprio do sistema. 
15.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempesvidade e a 
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 
fundamentadamente. 

15.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 
verificará as condições de admissibilidade do recurso.  
15.2.2. A ausência de manifestação imediata e motivada pelo licitante na 
sessão pública importará na decadência do direito de recurso, na 
adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor e no 
encaminhamento do processo à autoridade competente para a 
homologação; 
15.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 
três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais 
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões 
também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do 
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 
indispensáveis à defesa de seus interesses.  

15.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  
15.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 
endereço constante neste Edital. 
15.5- Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, 
constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o 
objeto do certame ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório; 
15.2. DA ADJUDICAÇÃO 
15.2.1. 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 à(s) proponente(s) 
vencedora(s). 
15.2.2. 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). 
15.3. DA HOMOLOGAÇÃO 
15.3.1. Compete à autoridade competente homologar o Pregão. 
 

 
 
16 - DO FORNECIMENTO 
 
16.1. A entrega do objeto deve ser fornecida, em até 10 (dez) dias úteis após o 
pedido de fornecimento. 



 
16.1.1. O Pedido de Fornecimento será enviada ao fornecedor por meio de fax 
e/ou email, a qual deverá ser devolvida ao emissor, devidamente assinada, datada e 
com RG do recebedor, por meio do fax 12 3971-6110, no prazo de 01 (um) dia útil, 
para fins de comprovação do recebimento. 
16.1.2. O fornecedor que, convocado, recusar-se injustificadamente em confirmar 
o recebimento do Pedido de Fornecimento no prazo marcado, 01 (um) dia útil 
após o recebimento, poderá sofrer as sanções previstas pela inexecução do ajuste. 
16.1.3. O prazo máximo de entrega é de 10 (dez) dias úteis contados da 
confirmação do recebimento do Pedido de Fornecimento; 
16.1.4. Fornecimento 
16.1.4.1. Os medicamentos devem estar com as especificações técnicas em 
conformidade com que foi solicitado: forma farmacêutica, concentração, validade, etc. 
16.1.4.2. Todos     os medicamentos     devem     ter     constados, nos     rótulos     e     
bulas, todas     as informações     em     língua     portuguesa. Ou     seja:     número     de 
lote, data     de fabricação e validade, nome do responsável técnico, número do 
registro, nome genérico e concentração. 
16.1.4.3. Os medicamentos deverão conter, em suas embalagens primárias 
e/ou secundárias, de forma destacada e não removível, a frase: “PROIBIDA A 
VENDA PELO COMÉRCIO”. 
16.1.4.4. Por ocasião da entrega na unidade requisitante os produtos devem 
apresentar validade equivalente a pelo     menos     2/3  (dois      terços)     de prazo 
de validade total. Na hipótese     de     absoluta impossibilidade de     
cumprimento     desta condição,      a      Secretaria      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. 
16.1.4.5. O medicamento deve ser entregue na embalagem original, em perfeito 
estado, sem sinais de violação, sem aderência ao produto, umidade,
 sem inadequação de conteúdo, identificadas, nas condições de 
temperatura exigida em rótulo, e com o número do registro emitido pela 
Anvisa/Ministério da Saúde. 
16.1.4.6. Nas notas fiscais deverão constar todos os números de lotes 
correspondentes às entregas. 
16.2. O objeto da licitação deverá ser entregue no Almoxarifado Municipal, situado 
na Av. Sebastião de Mello Mendes, n° 511, Jardim Santa Terezinha, nesta cidade 
de São Bento do Sapucaí, Estado de São Paulo, no horário de expediente, de 
segunda a sexta feira das 07:00 às 16:00 horas. 
 

17- FORMA DE PAGAMENTO 
 
17.1 – O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, após o recebimento do 
objeto e à vista de sua respectiva documentação fiscal. 
17.2 - Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será 
imediatamente solicitado ao contratado, carta de correção, quando couber, ou ainda 
pertinente regularização, que deverá ser encaminhada a esta Prefeitura Municipal no 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas;  
17.2.1- Caso o contratado não apresente carta de correção no prazo estipulado, o 
prazo para pagamento será recontado, a partir da data da sua apresentação. 



 
17.3.1 – Na Nota fiscal deverá constar obrigatoriamente o número da 
Autorização de Fornecimento. 
17.3.2 – A contratada deverá indicar o nome do banco, número da agência e da 
conta corrente onde será efetuado o pagamento. 
 

18- SANÇÕES 
 
Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para este certame, ensejar 
o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar 
na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 
sujeito à sanção prevista no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02. 
18.1 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou 
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o a seguinte penalidade: 
I - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor dos produtos com registro de preços. 
18.2. O atraso no fornecimento do produto licitado, segundo definido no Pedido de 
Fornecimento expedida pelo órgão licitador, poderá sujeitar à CONTRATADA a multa de 
0,5 % (zero vírgula cinco por cento) do valor total do item ou dos itens em atraso, por dia.  
18.3. Pelo fornecimento parcial em desacordo com o especificado, a CONTRATADA será 
notificada a apresentar defesa prévia para efeitos de aplicação da penalidade definida no 
subitem abaixo, ou sanar as irregularidades no prazo de 24 (vinte e quatro) horas (este 
prazo poderá ser reduzido ou ampliado a critério do Município). 

18.3.1. Decorrido o prazo da defesa prévia, o Município poderá aplicar multa diária 
de 1 % (um por cento) do valor total do(s) item(ns) em desacordo enquanto persistir a 
irregularidade, até o prazo de 30 (trinta) dias, quando se caracterizará a inexecução total 
do contrato. 
18.4. As multas a que aludem os itens 18.2. e 18.3. e seu subitem não impedem 
que a Administração rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanções 
previstas neste Edital. 
18.5. Pela inexecução total ou parcial do Contrato o Município poderá, garantida a prévia 
defesa e observado o disposto no item 18.7. deste Edital, aplicar à CONTRATADA as 
seguintes sanções: 

18.5.1. Advertência; 
18.5.2. Multa de 30% (trinta por cento) pela inexecução total calculada sobre o 

valor total do Contrato; 
18.5.3. Multa de 10% (dez por cento) pela inexecução parcial calculada sobre o 

valor do Contrato em atraso; 
18.5.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com o Município, por prazo não superior a 05 (cinco) anos; 
18.5.5. O licitante que ensejar o retardamento no fornecimento dos itens do 

certame, não mantiver a proposta, lance ou oferta, falhar ou fraudar na execução do 
contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 
fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar 
e contratar com a Administração, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 
a própria autoridade que aplicou a penalidade; e 

18.5.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 



 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
que será concedida sempre que o fornecedor ressarcir o Município pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção. 
18.6. Os prazos para defesa prévia serão de 05 (cinco) dias úteis, na hipótese de 
multa e impedimento de contratar com o Município, e de 10 (dez) dias na hipótese 
de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
18.7. O valor das multas aplicadas será recolhido aos cofres do Município de São 
Bento do Sapucaí, dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua notificação, mediante 
guia de recolhimento oficial. 
 

19- DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
19.1- As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes, desde 
que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 
19.2- O resultado do presente certame será divulgado no DOE. 
19.3- Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão 
publicados no Diário Oficial do Estado e no quadro de avisos da Prefeitura Municipal. 
19.4- Após a celebração do contrato, os envelopes contendo os documentos de 
habilitação das demais licitantes ficarão à disposição para retirada, pelo prazo de cinco 
dias, findo o qual serão inutilizados. 
19.5- Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.  
19.6- Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na 
esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de São Bento do Sapucaí. 
 

 
 

São Bento do Sapucaí, em 12 de Fevereiro de 2021. 
 
 
 

 
Ana Catarina Martins Bonassi 

Prefeita Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO I 

 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 
 
 

(enviar pelo e-mail: compras1@saobentodosapucai.sp.gov.br 
 ou compras@saobentodosapucai.sp.gov.br 
  
PREGÃO (ELETRONICO) n° 004/2021 
 

Denominação: 
CNPJ: 
Endereço: 
e-mail: 
Cidade: 
Estado: 
Telefone: 
Fax: 
 

Obtivemos, por meio do acesso à página www.saobentodosapucai.sp.gov.br, nesta data, 
cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. 
 

Local:__________ , ____ de ________ de ______. 
 

Nome: 
Senhor Licitante, 
 

Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura Municipal e sua empresa, solicitamos 
a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Seção de 
Licitações, pelo e-mail compras1@saobentodosapucai.sp.gov.br. 
A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal da Estância Climática de São 
Bento do Sapucaí da comunicação, por meio de e-mail, de eventuais esclarecimentos e 
retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer 
informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação. 
Recomendamos, ainda, consultas à referida página 
(www.saobentodosapucai.sp.gov.br) para eventuais comunicações e ou esclarecimentos 
disponibilizados acerca do processo licitatório. 
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mailto:compras@saobentodosapucai.sp.gov.br
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ANEXO II - MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETO 

 
 

Item Qtd. 
Unid. 
Med. 

Descrição 
Unit. 

Médio 
Média Total 

1 45 PCT ABAIXADOR DE LÍNGUA - C/ 100 UNI R$ 2,63 R$ 118,35 

2 20 FR ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - 1 LITRO R$ 3,30 R$66,00 

3 20 CX 
AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5 (DIMENSÃO 26G X 1/2") - CX C/ 

100 UNI 
R$ 6,68 R$ 133,60 

4 200 CX 
AGULHA DESCARTÁVEL 20 X 5,5 (DIMENSÃO 24G X 3/4") - CX C/ 

100 UNI 
R$ 8,16 R$ 1.632,00 

5 200 CX 
AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,7 (DIMENSÃO 22G X 1") - CX C/ 

100 UNI 
R$ 6,45 R$ 1.290,00 

6 200 CX 
AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,8 (DIMENSÃO 21G X 1")  - CX C/ 

100 UNI 
R$ 6,32 R$ 1.264,00 

7 200 CX 
AGULHA DESCARTÁVEL 40 X 12 (DIMENSÃO 18G X 1 1/2") - CX 

C/ 100 UNI 
R$ 7,47 R$ 1.494,00 

8 500 FR ÁGUA DESTILADA 5 LT R$ 6,80 R$ 3.400,00 

9 2000 FR ALCOOL ETÍLICO LÍQUIDO 70% - 1 LT R$ 2,56 R$ 5.120,00 

10 1000 FR 
ALCOOL ETÍLICO 70% ANTISSEPTICO ALMOTOLIA DESCARTÁVEL 

100 ML 
R$ 2,74 R$ 2.740,00 

11 1000 FR ALCOOL GEL 70% 5 LITROS R$ 10,95 R$ 10.950,00 

12 500 UNID FRASCO ALMOTOLIA TIPO BICO RETO - CAPACIDADE DE 500 ML R$ 2,92 R$ 1.460,00 

13 300 UNID 
ALGINATO DE SÓDIO E CÁLCIO COM PRATA 10 CM X 10 CM - 

UNIDADE 
R$ 21,44 R$ 6.432,00 

14 5000 UNID ALGODÃO HIDRÓFILO - ROLO 500G R$ 8,06 R$ 40.300,00 

15 5000 PCT ALGODÃO HIDRÓFILO - EM BOLAS PCT 100G R$ 2,88 R$ 14.400,00 

16 3600 UNID ALGODÃO ORTOPÉDICO 15 CM - UNIDADE R$ 0,55 R$ 1.980,00 

17 20 FR 
ANTISSÉPTICO TÓPICO IODOPOVIDONA (PVPI) - SOLUÇÃO 

DEGERMANTE - 100 ML 
R$ 2,43 R$ 48,60 

18 50000 UNID ATADURA CREPE 13 FIOS 10CM X 1,80M - UNIDADE R$ 0,36 R$ 18.000,00 

19 50000 UNID ATADURA CREPE 13 FIOS 12 CM X 1,80 M - UNIDADE R$ 0,44 R$ 22.000,00 

20 50000 UNID 
AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA GRAMATURA 40 - 

UNIDADE 
R$ 2,61 R$ 130.500,00 

21 1000 UNID BOTA DE UNNA 7,5 CM X 6 M - UNIDADE R$ 24,98 R$ 24.980,00 

22 10 UNID 
CAMPO PARA COBERTURA DE MESA, SMS, 100% 

POLIPROPILENO LAMINADO EM POLIETILENO, ABSORVENTE, 
IMPERMEÁVEL, GRAMATURA DE 35 G/M² COM 60 CM X 60CM 

R$ 34,17 R$ 341,70 

23 50 UNID CAMPO FENESTRADO DESCARTÁVEL ESTERIL R$ 13,96 R$ 698,00 

24 200 UNID CATETER NASAL DE OXIGENIO TIPO ÓCULOS R$ 1,07 R$ 214,00 

25 10 FR CLOREXIDINA 2% FR 1000 ML - APLICAÇÃO DEGERMANTE R$ 12,82 R$ 128,20 

26 5000 UNID COLETOR DE EXAMES EDTA VÁCUO ROXO 4 ML - UNIDADE R$ 0,28 R$  1.400,00 

27 10000 UNID 
COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LITROS - 

UNIDADE 
R$ 2,81 R$ 28.100,00 

28 10000 UNID 
COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 7 LITROS - 

UNIDADE 
R$ 2,16 R$ 21.600,00 

29 50000 UNID COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL 50 ML - UNIDADE R$ 0,19 R$ 9.500,00 

30 1000 CX 
CURATIVO ABSORVENTE ADESIVO HIPOALÉRGICO - 500 

UNIDADES 
R$ 12,12 R$ 12.120,00 

31 500 FR DETERGENTE ENZIMÁTICO 1 LITRO R$ 14,72 R$ 7.360,00 



 

32 300 UNID 
DERMACERUM SULFADIAZINA DE PRATA 1% + NITRATO DE 

CERIO 0,4% - BISNAGA DE 50 GRAMAS 
R$ 13,22 R$ 3.966,00 

33 10000 UNID EQUIPO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL DESCARTÁVEL - UNIDADE R$ 1,05 R$ 10.500,00 

34 1E+05 UNID ESCOVA ENDOCERVICAL DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL - UNIDADE R$ 0,23 R$ 23.000,00 

35 1000 UNID ESPARADRAPO 2,5 CM X 4,5 M - ROLO DE 4,5 M R$ 2,95 R$ 2.950,00 

36 500 PCT ESPÁTULA DE AYRE - PCT COM 100 UNI R$ 3,90 R$ 1.950,00 

37 600 UNID 
ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL TAM G - 

UNIDADE 
R$ 0,79 R$ 474,00 

38 600 UNID 
ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL TAM M - 

UNIDADE 
R$ 0,64 R$ 384,00 

39 600 UNID 
ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL TAM P - 

UNIDADE 
R$ 0,61 R$ 366,00 

40 200 UNID 
ESTETÓSCOPIO - TIPO BIAURICULAR. ACESSÓRIOS: OLIVAS 

ABATÔMICAS PVC, HASTE DE AÇO INOX, TUBO "Y" PVC. 
AUSCULTADOR EM AÇO INOX, TAMANHO ADULTO 

R$ 9,17 R$ 1.834,00 

41 200 UNID 

ESFINGMANOMETRO ADULTO COM PRESILHA. AJUSTE 
ANALÓGICO, ANERÓIDE. TIPO: DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO: 
ATÉ 300 MMHG, MATERIAL: BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO DE 

FECHO: FECHO EM VELCRO 

R$ 42,50 R$ 8.500,00 

42 1000 UNID 
EQUIPO COM INJETOR LATERAL. TIPO: P/ NUTRIÇÃO ENTERAL. 

MATERIAL: PVC CRISTAL - UNIDADE 
R$ 1,05 R$  1.050,00 

43 60 FR ÉTER ETÍLICO. CONCENTRAÇÃO: 35%. VOLUME DE 50 ML R$ 16,57 R$  994,20 

44 800 PCT SACO DE LIXO INFECTANTE 50 L - PCT COM 100 UNIDADES R$ 13,89 R$ 11.112,00 

45 800 PCT SACO DE LIXO INFECTANTE 100 L - PCT COM 100 UNIDADES R$ 19,80 R$ 15.840,00 

46 1000 UNID FITA MICROPORE 2,5 CM X 10 M - ROLO 10 M R$ 1,60 R$ 1.600,00 

47 100 UNID FIO DE SUTURA MONONYLON 3.0 AGULHADO R$ 1,09 R$ 109,00 

48 1000 UNID 
FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA 5CM X 10 M - ROLO DE 

10 M 
R$ 2,60 R$ 2.600,00 

49 800 UNID FITA CREPE ADESIVA 5,0 CM X 50 M - ROLO DE 50 M R$ 3,71 R$ 2.968,00 

50 800 UNID FITA CREPE ADESIVA 2,5 CM X 50 M - ROLO DE 50 M R$ 3,04 R$ 2.432,00 

51 100 FR FIXADOR CELULAR AEROSOL ADLIN - FRASCO DE 100 ML R$ 7,85 R$ 785,00 

52 48000 UNID FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO G - UNIDADE R$ 0,89 R$ 42.720,00 

53 4000 UNID FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M - UNIDADE R$ 0,82 R$ 3.280,00 

54 4000 UNID FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO P - UNIDADE R$ 0,78 R$ 3.120,00 

55 10000 FR FRASCO DESCARTÁVEL 500 ML DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL R$ 0,77 R$ 7.700,00 

56 2000 UNID 
FITA PARA AUTOCLAVE - MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, 

LARGURA 19 MM, COMPRIMENTO DE 30 M 
R$ 3,46 R$ 6.920,00 

57 2000 PCT GAZE ESTÉRIL 7,5 CM X 7,5 CM - 13 FIOS COM 10 UNIDADES R$ 0,37 R$ 740,00 

58 50000 CIXA 
GAZE NÃO ESTÉRIL 7,5 CM X 7,5 CM - 13 FIOS - COM 500 

UNIDADES 
R$ 3,45 R$ 172.500,00 

59 300 UNID GEL PARA ULTRASSOM 250G R$ 3,20 R$ 960,00 

60 300 UNID 
CURATIVO TIPO HIDROGEL COM ALGINATO DE CÁLCIO/SÓDIO - 

85 GRAMAS 
R$ 13,15 R$ 3.945,00 

61 200 FR HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% - LITRO R$ 1,05 R$ 210,00 

62 500 UNID 
HISTERÔMETRO DESCARTÁVEL EM POLIESTIRENO, COM HASTE 

CENTIMETRADA E STOPPER, COM 25 CM DE COMPRIMENTO 
R$ 3,59 R$ 1.795,00 

63 300 FR IODOPOVIDONA TÓPICO 10% - FRASCO DE 500 ML R$ 2,03 R$ 609,00 

64 300 UNID 
COLAGENASE + CLORANFENICOL - POMADA BISNAGA DE 30 

GRAMAS 
R$ 6,08 R$ 1.824,00 

65 2000 CX LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL DE AÇO DE CARBONO Nº 21 R$ 23,67 R$ 47.340,00 



 
COM 100 UNIDADES 

66 2500 UNID 
LÂMINA PARA MICROSCOPIA - PONTA FOSCA, BEIRADA NÃO 

LAPIDADA 75 X 25 MM, ESPESSURA DE 1 MM - UNIDADE 
R$ 0,07 R$ 175,00 

67 3000 UNID LENÇOL DESCARTÁVEL 50CM X 50 M R$ 4,25 R$ 12.750,00 

68 5000 FR LOÇÃO OLEOSA A BASE DE AGE/TCM VITAMINA A E E - 100 ML R$ 2,02 R$ 10.100,00 

69 3000 UNID LUVA ESTÉRIL G - 1 PAR (8,0) COM PÓ R$ 0,85 R$ 2.550,00 

70 5000 UNID LUVA ESTÉRIL M - 1 PAR (7,0) COM PÓ R$ 0,91 R$ 4.550,00 

71 5000 UNID LUVA ESTÉRIL P - 1 PAR (6,5) COM PÓ R$ 0,91 R$ 4.550,00 

72 2000 CX 
LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICA (LÁTEX) - SEM PÓ TAM G 

- CAIXA COM 100 UNIDADES 
R$ 21,32 R$ 42.640,00 

73 2000 CX 
LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICA (LÁTEX) - SEM PÓ TAM 

M - CAIXA COM 100 UNIDADES 
R$ 21,02 R$ 42.040,00 

74 3000 CX 
LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICA (LÁTEX) - SEM PÓ TAM P 

- CAIXA COM 100 UNIDADES 
R$ 32,02 R$ 96.060,00 

75 3000 CX 
LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICA (LÁTEX) - SEM PÓ TAM 

PP - CAIXA COM 100 UNIDADES 
R$ 89,06 R$ 267.180,00 

76 500 UNID 
MALHA TUBULAR 10 CM EM TECIDO 100% ALGODÃO ROLO DE 

15 METROS 
R$ 6,30 R$ 3.150,00 

77 100 CX MÁSCARA TRIPLA COM ELÁSTICO - COM 100 UNIDADES R$ 18,70 R$ 1.870,00 

78 300 UNID 
MALHA TUBULAR 15 CM EM TECIDO 100% ALGODÃO ROLO DE 

15 METROS 
R$ 8,94 R$ 2.682,00 

79 300 UNID 
MALHA TUBULAR 8 CM EM TECIDO 100% ALGODÃO ROLO DE 15 

METROS 
R$ 6,65 R$  1.995,00 

80 20 UNID 
MICRONEBULIZADOR ADULTO. TIPO MÁSCARA EM PLÁSTICO. 

FRASCO GRADUADO COM VOLUME DE 10 ML 
R$ 6,05 R$ 121,00 

81 20 UNID 
MICRONEBULIZADOR INFANTIL. TIPO MÁSCARA EM PLÁSTICO. 

FRASCO GRADUADO COM VOLUME DE 10 ML 
R$ 5,47 R$ 109,40 

82 300 FR ÓLEO MINERAL COM 100 ML R$ 6,83 R$ 2.049,00 

83 200 UNID 
ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. MATERIAL DA ARMAÇÃO E 

LENTE: POLICARBONATO. TIPO DE LENTE: ANTI-EMBAÇANTE 
R$ 2,24 R$ 48,00 

84 50000 UNID PAPEL CREPADO VERDE OU BRANCO (30X30 CM) - UNIDADE R$ 0,14 R$ 7.000,00 

85 500 CX 
PAPEL CREPADO VERDE OU BRANCO (20X20 CM) - 500 

UNIDADES 
R$ 43,58 R$ 21.790,00 

86 3000 UNID PINÇA DE CHERON DESCARTÁVEL R$ 1,17 R$ 3.510,00 

87 500 UNID 

PINÇA POZZI DESCARTÁVEL FABRICADA EM PLÁSTICO DE 
ENGENHARIA, COR NATURAL, POSSUI SISTEMA DE TRAVA PARA 

FECHAMENTO POR CREMALHEIRA, PONTAS FINAS E 
RESISTENTES E PINO PARA ALINHAMENTO DAS HASTES. 
COMPRIMENTO DE 26,5 CM, CAPACIDADE MÁXIMA DE 

ABERTURA 12 CM 

R$ 6,02 R$ 3.010,00 

88 1000 UNID PLACA HIDROCOLÓIDE 20 CMX20 CM - UNIDADE R$ 12,76 R$ 12.760,00 

89 5000 UNID 
POMADA DEXAMETASONA - CONCENTRAÇÃO 1 MG/G - 10 

GRAMAS 
R$         

1,09 
R$ 5.450,00 

90 6E+05 UNID SERINGA DE 3 ML BICO SLIP R$ 0,11 R$ 60.500,00 

91 5E+05 UNID SERINGA DE 5 ML BICO SLIP R$ 0,12 R$ 60.000,00 

92 5E+05 UNID SERINGA DE 10 ML BICO SLIP R$ 0,23 R$ 115.000,00 

93 5E+05 UNID SERINGA DE 20 ML BICO SLIP R$ 0,30 R$ 150.000,00 

94 5000 FR 
SORO FISIOLÓGICO COM GOTEJADOR DE 0,9% - FRASCO DE 250 

ML 
R$ 1,08 R$ 5.400,00 

95 5000 UNID SONDA URETRAL Nº 12 R$ 0,37 R$ 1.850,00 

96 5000 UNID SONDA URETRAL Nº 10 R$ 0,60 R$ 3.000,00 



 
97 300 UNID SULFADIAZIDA DE PRATA 10 MG/G - COM 50 GRAMAS R$  4,12 R$ 1.236,00 

98 300 UNID 
SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA + ZINCICA - COM 50 

GRAMAS 
R$ 5,82 R$ 1.746,00 

99 200 UNID SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE 13 LITROS R$ 4,69 R$ 938,00 

100 200 UNID SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE 07 LITROS R$ 10,25 R$ 2.050,00 

101 20 UNID PLACA HIDROCOLÓIDE 15CM X 15CM - UNIDADE R$ 12,09 R$ 241,80 

102 100 PCT 
TALA METÁLICA PARA MOBILIZAÇÃO 12 MM X 250MM - 

PACOTE COM 12 UNIDADES 
R$ 10,19 R$ 1.019,00 

103 100 UNID TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO - UNIDADE R$ 0,09 R$ 9,00 

104 50 UNID 
TESOURA LONGA EM AÇO INOX DE 25 CM DE COMPRIMENTO, 

TIPO: NELSON METZEMBAUM. 
R$ 93,16 R$ 4.658,00 

105 10 UNID TESOURA SPENCER 12 CM PARA REMOÇÃO DE PONTOS R$ 27,02 R$ 270,20 

106 20 UNID TESOURA PROFISSIONAL 25,3 CM AÇO INOX R$ 7,29 R$ 145,80 

TOTAL 1.713.450,85 

 



 
 

ANEXO III - PROPOSTA COMERCIAL 
 
 

PREGÃO nº 004/2021 
 

DADOS DO 
LICITANTE 
Denominação: 
CNPJ: 
Endereço: 
CEP: 
Fone: Fax: 
e-mail: 
Adverte-se que a simples apresentação desta Proposta será considerada como 

indicação bastante de que inexistem fatos que impeçam a participação do 
licitante neste certame. 

 

PROPOSTA COMERCIAL 
 

ITEM QTD UNID DESCRIÇÃO MARCA PREÇO 
UNITÁ

RIO 

PREÇO 
TOTAL 

01 ... *** ******* ****   

02 ...      

....       
 

VALIDADE DA PROPOSTA (MÍNIMO 60 DIAS) 
DECLARO que o(s) preço(s) acima indicado(s) contempla(m) todos os custos diretos e 
indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: 
tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro, 
referentes ao objeto licitado. 

 
 

__________________, em ____ de ________________ de 2021. 
 
 

_____________________________________  
Assinatura do representante legal 
Nome do representante legal: 
CPF N° 



 
 

ANEXO IV 
 
 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
 
 
 
Eu _______________(nome completo), RG nº_______, representante legal da 
 
________________ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº_____________, 
DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as exigências e os 
requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão Eletrônico 
nº 004/2021, realizado pela Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento 
do Sapucaí, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame. 
 
 
 
 
 
 
 

Data e assinatura do representante 
legal



 
 
 

ANEXO V 
 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste 
ato convocatório, que a empresa ______________________(denominação da pessoa 
jurídica), CNPJ nº ________________________é microempresa ou empresa de 
pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 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 Eletrônico nº 004/2021, realizado pela Prefeitura 
Municipal da Turística de São Bento do Sapucaí. 
 
 
 
 
 
 

Cidade, data 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Nome do representante legal 

RG nº........................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO VI 
 

À 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ 
 
 

Ref.: Pregão Eletrônico nº 004/2021 
 
 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E 
SANEAMENTO 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 

Em cumprimento as determinações da Lei Federal nº 
8.666/93, DECLARAMOS, para fins de participação no Pregão Eletrônico acima, que: 
 

a). Nossa empresa não está impedida de contratar com a Administração Pública, direta e 
indireta; 
 

b). Não foi declarada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera; 
 

c). Não existe fato impeditivo à nossa habilitação; 
 

d). Não possuímos entre nossos proprietários, nenhum titular de mandato eletivo; 
 

e). Não possuímos em nosso quadro de pessoal menor de 18 anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo 
na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 
 
 

Por ser a expressão da verdade, eu ______________,representante legal desta empresa, 
firmo a presente. 
 
 

Cidade, data. 
 

______________________ 
Assinatura 

 
 



 
 

ANEXO VII 
 

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ, Estado 
de São Paulo, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 
45.195.823/0001-58, com sede na Rua AV. Sebastião de Melo Mendes 511 – Bairro 
Santa Terezinha, São Bento do Sapucaí – SP - CEP 12490-000, devidamente 
representada por seu Prefeita Municipal, Ana Catarina Martins Bonassi, brasileira, 
casada, médica veterinária, portadora da cédula de identidade nº ........, inscrita sob o 
CPF nº ........, doravante designada PREFEITURA, e a(s) empresa(s) abaixo 
relacionada(s), representada(s) na forma de seu(s) estatuto(s) social(is), em 
ordem de preferência por classificação, doravante denominada(s) DETENTORA(S), 
resolvem firmar o presente ajuste para Registro de Preços, nos termos das Leis 
8.666/1993 e 10.520/2002, Decreto Municipal nº 2043, de 28 de dezembro de 2010 e 
Decreto Municipal nº 2.457, de 14 de novembro de 2013, bem como do edital de 
Pregão nos autos do processo em epígrafe, mediante condições e cláusulas a seguir 
estabelecidas. 
 

DETENTORA (S): 
 

DETENTOR
A 1 
Denominaçã
o: Endereço: 
CNPJ: 
Representante 
Legal: CPF: 
Tel.: 
Fax.:  
E-mail: 
 

DETENTOR
A 2 
Denominaçã
o: Endereço: 
CNPJ: 
Representante 
Legal: CPF: 
Tel.: 
Fax.:  
E-mail: 
 

DETENTORA 3... 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 



 
E SANEAMENTO, conforme especificações e quantidades constantes do Anexo II 
-Memorial Descritivo e demais condições estabelecidas neste Edital e anexos. 
 

2- Características: 
 

Item Descrição Quant Unid Marca Unit Total 

1       

2       

... 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DE 
ENTREGA 2.1. Entregas parceladas. 
 

2.2 – A ordem de entrega/serviço expedida após a assinatura da Ata de Registro 
de Preços indicará: os nome da Empresa, o local de entrega ou da prestação de 
serviço, o item e a quantidade solicitada. A Contratada fica obrigada a fornecer 
ou prestar o serviço no prazo pactuado, sob pena de serem aplicadas as sanções 
previstas na Ata. 
 

2.2.1- A Ordem de Entrega/Serviço será enviada ao fornecedor por meio de fax 
e/ou e-mail informados na proposta comercial da Empresa; será ônus da empresa 
vencedora comunicar eventual alteração do fax e do e-mail informados em sua 
proposta comercial. 
 

2.2.2- O fornecedor/prestador de serviço que, convocado, recusar-se 
injustificadamente em confirmar o recebimento da ordem de entrega/serviço no 
prazo de 01 (um) dia útil após o recebimento, poderá sofrer as sanções previstas 
pela inexecução do ajuste. 
 

2.2.3- O prazo máximo de entrega de produtos é de 10 (dez) dias úteis contados da 
confirmação do recebimento da Ordem de Entrega; 
 

2.2.4- A empresa deve comunicar o horário de entrega com 24 horas de antecedência. 
 

2.2.5- O objeto da licitação deverá ser entregue no Almoxarifado Municipal, 
situado na Av. Sebastião de Mello Mendes, n° 511, Jardim Santa Terezinha, nesta 
cidade de São Bento do Sapucaí, Estado de São Paulo, no horário de expediente, 
de segunda a sexta feira das 07:00 às 16:00 horas, correndo por conta da Contratada 
as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e 
previdenciários decorrentes do fornecimento; 
2.2.5.1- O responsável pelo recebimento fará a conferencia dos materiais que 
deverão estar de acordo com as especificações técnicas do Termo de referência, 
podendo, se for ocaso, recusar parcialmente ou totalmente o material caso o 
mesmo apresente defeitos ou não atendam as especificações técnicas descritas no 
termo de referência. 
 

2.3 – A contratação com fornecedor/prestador de serviços registrado, após indicação 
pelo Órgão Gerenciador do Registro de Preços, será formalizada por intermédio de Ata 
de Registro de Preços, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de 



 
compra, ordem de entrega/serviço ou outro similar, conforme disposto no artigo 62, da 
Lei 8666/93. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA 
O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados 
a partir da data de sua publicação. 
 

CLÁUSULA QUARTA – PAGAMENTO 
4.1 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias a partir do 
recebimento do objeto/prestação dos serviços. Para entrega do objeto deverá ser 
emitida a Nota Fiscal Eletrônica (Portaria CAT nº 173/2009) devidamente atestada pelo 
setor de Compras de por meio de cheque nominal ou em conta corrente indicada pela 
empresa contratada. 
 

4.2. - Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será 
imediatamente solicitado ao contratado, carta de correção, quando couber, ou ainda 
pertinente regularização, que deverá ser encaminhada a esta Prefeitura Municipal no 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 
 

4.2.1- Caso a contratada não apresente carta de correção no prazo estipulado, o 
prazo para pagamento será recontado, a partir da data da sua apresentação. 
 

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA(S) DETENTORA(S) 
 

5.1- Fornecer ou executar, nas condições previstas no Edital do Pregão Eletrônico nº. 
004/2021 e nesta Ata, os produtos e serviços objeto deste ajuste. 
 

5.2- Substituir, no local de entrega e no prazo ajustado, após notificação, o(s) 
produto(s) recusado. 
 

5.3- Ficar responsável pelas operações de transporte, carga e descarga. 
 

5.4- Manter durante toda a vigência deste Registro de Preços, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação. 
 

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA 
 

6.1- Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento. 
 

6.2- Indicar o funcionário responsável pelo acompanhamento deste Registro de Preços. 
 

6.3- Permitir acesso dos funcionários da DETENTORA ao local determinado para 
entrega/execução dos serviços. 
 

6.4- Comunicar à DETENTORA sobre qualquer irregularidade no 
fornecimento do produto/execução do serviço. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – SANÇÕES 
 



 
7.2. O não cumprimento das obrigações assumidas na presente Ata ou a ocorrência da 
hipótese prevista no artigo 78, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e no 
artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02 autorizam, desde já, o CONTRATANTE a rescindir, 
unilateralmente, esta Ata, independentemente de interpelação judicial, sendo aplicável, 
ainda, o disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal, no caso de inadimplência. 
7.2.1. Pela inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços o Município poderá, 
garantida a prévia defesa e observado o disposto no item 18.5. do Edital, aplicar à 
CONTRATADA as seguintes sanções: 

a. Advertência; 
b. Multa de 30% (trinta por cento) pela inexecução total calculada sobre o valor 

total da Ata de Registro de Preços; 
 

c. Multa de 10% (dez por cento) pela inexecução parcial calculada sobre o valor da 
Ata de Registro de Preços em atraso; 

d. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com o Município, por prazo não superior a 05 (cinco) anos; 
7.2.2. Os prazos para defesa prévia serão de 05 (cinco) dias úteis, na hipótese de 
multa e impedimento de contratar com o Município, e de 10 (dez) dias na hipótese 
de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
7.2.3. O valor das multas aplicadas será recolhido aos cofres do Município de São 
Bento do Sapucaí, dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua notificação, mediante 
guia de recolhimento oficial. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DISPOSIÇÕES GERAIS 
8.1- Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estivessem transcritos, o 
Edital do Pregão Eletrônico nº. 004/2021 com seus Anexos e a(s) proposta(s) da(s) 
DETENTORA(S); 
 

8.2- A existência de preços registrados não obriga a PREFEITURA a firmar as 
contratações que deles poderão advir. 
 

CLÁUSULA NONA – FORO 
9.1- O foro competente para toda e qualquer ação decorrente da presente Ata de 
Registro de Preços é o Foro da Comarca de São Bento do Sapucaí - SP. 
 

9.2- Nada mais havendo a ser declarado, foi dada por encerrada a presente Ata 
que, lida e achada conforme, vai assinada pelas partes. 
 

São Bento do Sapucaí, ..... de ..................... de 2021. 
_______________________________________ 
Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí - SP  
ANA CATARINA MARTINS BONASSI 
Prefeita Municipal 
 

DETENTORA: 
_________________________________  
Empresa: 
Representante Legal: 
 

Testemunhas: 
________________________________ _________________________________ 


