ATENÇÃO
SENHORES LICITANTES:
 Para formação da proposta de preço e inserção na plataforma COMPRASNET,
Vossa Senhoria deverá basear-se exclusivamente nos termos e informações
do Edital, especialmente nas especificações técnicas dos ITENS e demais
condições do ANEXO I.


Senhores
Licitantes atentar-se somente nas descrições dos materiais contidas no
ANEXO I do edital para elaborarem suas propostas, pois as descrições dos
CATMAT's dos materiais nem sempre são totalmente compatíveis com o
solicitado.

 Todos os documentos solicitados nos itens 6 e 10 do edital, devem ser
anexados antes do pregão, juntamente com a proposta, sob pena de
desclassificação.
 Anexar o SICAF, se possível. Os documentos que constam nele não
precisam ser anexados no sistema (se estiverem válidos).
 A proposta e documentos anexados ao sistema são sigilosos, nem a
pregoeira e nem demais licitantes têm acesso. Somente após o encerramento
da etapa de lances o sistema Comprasnet, tornará a proposta e os
documentos públicos.
 Após encerramento da sessão não será necessário o encaminhamento dos
documentos originais solicitados nos itens 6 e 10 do edital.

Pregoeira 10ª CPL/SMS

Observação: Este encarte não faz parte do Edital, se presta somente para informação ao Licitante

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 505/2021/SMS.G

PROCESSO Nº. 6018.2021/0044641-1
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM
10ª Comissão Permanente de Licitações/SMS
Endereço Eletrônico: http://www.comprasgovernamentais.gov.br
UASG:925218

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:
13 / 08 / 2021 as 09h30m

AQUISIÇÃO DE SERINGA 3 ML DESCARTÁVEL, SERINGA 1 ML
DESCARTÁVEL E BANDAGEM ANTISSÉPTICA, PARA FINS DE
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA
INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS, CAUSADOR DA
COVID-19
A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SMS, por intermédio de seu
Pregoeiro, designado pela Portaria nº 334/2021-SMS.G, publicada no DOC/SP de
24/07/2021, TORNA PÚBLICO, para conhecimento de quantos possam se
interessar, que, na data, horário e local acima indicados, fará realizar a Licitação,
na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, mediante as
condições estabelecidas neste Edital.
O certame deverá ser processado e julgado em conformidade com as disposições
deste Edital e seus Anexos, nos termos da Lei Municipal nº 13.278, de 07 de
janeiro de 2002, dos Decretos Municipais nº 43.406, de 08 de julho de 2003, nº
44.279, de 24 de dezembro de 2003, nº 46.662, de 24 de novembro de 2005, nº
47.014, de 21 de fevereiro de 2006, nº 49.286, 06 de março de 2008, , nº 54.102,
de 17 de julho de 2013, com alterações inseridas no nº 54.829, de 10 de fevereiro
de 2014, nº 56.144, de 1º de julho de 2015, nº 56.475, de 05 de outubro de 2015,
nº 56.818 de 17 de fevereiro de 2016, das Leis Federais nº 10.520, de 17 de julho
de 2002, nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020,
da Medida Provisória n°. 1.047, de 03 de maio de 2021, do Decreto Federal nº
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10.024/19, da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº
147/2014 e das demais normas complementares aplicáveis.

1.

DO OBJETO

1.1.

Constitui objeto deste PREGÃO a AQUISIÇÃO DE SERINGA 3 ML
DESCARTÁVEL, SERINGA 1 ML DESCARTÁVEL E BANDAGEM
ANTISSÉPTICA, para fins de enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus,
causador da COVID-19, conforme as especificações técnicas e demais
disposições do Anexo I deste Edital.

1.2.

O presente pregão será processado pelos termos das Leis Federais nº
8.666/93 e nº 10.520/02, sendo o respectivo contrato de fornecimento
durante sua vigência, regido pelas regras previstas nessas Leis.

1.3. O Edital e seus Anexos poderão ser obtidos através da Internet pelos
endereços
eletrônicos:
www.comprasnet.gov.br
e
http//enegocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br.
1.4. As informações relativas a este Edital poderão ser obtidas diretamente com a
Pregoeira, Sra. Priscila, responsável pelo pregão, pelo número de telefone
(11) 2027-2090.
2.

DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

2.1. Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar
esclarecimentos ou providências em relação ao presente PREGÃO, ou ainda
para impugnar este Edital.
2.2. As impugnações ou pedidos de esclarecimentos ao Edital deverão ser
dirigidos eletronicamente ao Pregoeiro, no formato PDF, através do e-mail:
plrocha@prefeitura.sp.gov.br em até 01 (um) dia útil anterior à data fixada
para abertura da sessão pública. Considere-se dias úteis entre 08h00 e
18h00.
2.3. O Pregoeiro deverá decidir sobre a impugnação/esclarecimentos no prazo de
até 01 (um) dia útil, contado da data do recebimento da impugnação.
2.4. Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do Edital capaz de
afetar a formulação das propostas, será definida e publicada nova data para a
realização deste PREGÃO.
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2.5. A impugnação deverá, obrigatoriamente, estar acompanhada de CPF ou RG,
em se tratando de pessoa física, e de CNPJ, em se tratando de pessoa
jurídica (por documento original ou cópia autenticada), bem como do
respectivo ato constitutivo e procuração, na hipótese de procurador, que
comprove que o signatário, efetivamente, representa e possui poderes de
representação da impugnante.

3.

DO CREDENCIAMENTO

3.1.

O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que
permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em
sua forma eletrônica.

3.2.

O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo
Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de
certificado digital.

3.3.

O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade
do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade
técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

3.4.

O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas
e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do
órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes
de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5.

É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis
pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à
alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem
desatualizados.
3.5.1.

A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação
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4.

DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.

4.1.

Poderão participar deste PREGÃO as empresas cujo objeto social seja
pertinente e compatível com o objeto licitado, que atenderem a todas as
exigências deste Edital e que estiverem cadastradas no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do Decreto
3.722/2001, com a redação conferida pelo Decreto nº 4.485/2002.

4.2.

4.1.1.

Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao
Sistema.

4.1.2.

Os ITENS de participação exclusiva a microempresas e empresas
de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº
123, de 14 de dezembro de 2006, estão indicadas no ANEXO I
deste instrumento.

Não poderão participar desta licitação os interessados:
4.2.1

Declarados inidôneas para licitar e contratar com a Administração
Pública, nos termos do inciso IV do artigo 87 da Lei 8.666/1993;

4.2.2.

Impedidas de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito
Federal e Municípios, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002;

4.2.3.

Suspensas, temporariamente, de participação em licitação e
impedidas de contratar com a Administração Pública, nos termos
do art. 87, III, da Lei nº 8.666/1993 e Orientação Normativa nº
03/12-PGM;

4.2.4.

Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.2.5.

Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com
poderes expressos para receber citação e responder administrativa
ou judicialmente;

4.2.6.

Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº
8.666, de 1993;

4.2.7.

Sob processo de falência;

4.2.8.

Sob recuperação judicial, desde que a sociedade empresária
demonstre, na fase habilitação, a sua viabilidade econômica.
(SÚMULA 50 TCE/SP);
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4.2.9.

Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

4.2.10.

Que não se qualifiquem como microempresas, empresas de
pequeno porte ou cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei nº
11.488/07, face à Lei Complementar nº 147/14, para os itens ou
lotes/grupos cujo valor estimado, conforme indicação do ANEXO I
(Termo de Referência), seja:
a. Igual ou inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
b. Superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), referente ao
percentual destinado à cota reservada, nos termos do art. 11, II
do Decreto Municipal nº 56.474/15.
4.2.10.1. Ocorrendo a subsunção ao art. 15 do Decreto nº
56.475/15 não serão aplicados os benefícios referentes
à participação exclusiva e/ou cota reservada destinada
às microempresas, empresas de pequeno porte ou
cooperativas, conforme indicação do ANEXO I (Termo
de Referência).

4.3.

Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou
“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes
declarações:
4.3.1.

Por força do que dispõe o Capítulo V, artigos 42 a 45 da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, c/c o disposto
no art. 1º, parágrafo 2º, do Decreto nº 56.475/15, as
microempresas, empresas de pequeno porte e as cooperativas que
tenham auferido, no ano-calendário anterior, receita bruta até o
limite definido no inciso II do “caput” do artigo 3º da referida Lei
Complementar, terão tratamento diferenciado e favorecido,
observadas as disposições do Decreto Municipal nº 56.475, de 05
de outubro de 2015.
4.3.1.1.

O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte
deverá informar tal condição no ato do envio da
proposta, por intermédio de funcionalidade disponível no
sistema eletrônico, sob pena de não usufruir do
tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº
123/06.
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4.3.1.2.

Nos
itens
exclusivos
para
participação
de
microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento
no certame;

4.3.1.3.

Nos itens em que a participação não for exclusiva para
microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito
de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido
previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo
que microempresa, empresa de pequeno porte.

4.3.1.4. A falsidade das declarações prestadas, objetivando os benefícios
da Lei Complementar nº 123, de 2006, poderá caracterizar o crime
de que trata o artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo do
enquadramento em outras figuras penais e das sanções
administrativas previstas na legislação pertinente, mediante o
devido processo legal, e implicará, também, a inabilitação do
licitante, se o fato vier a ser constatado durante o trâmite da
licitação.
4.3.2.

Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e
seus anexos;

4.3.3.

Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e
que a proposta apresentada está em conformidade com as
exigências editalícias;

4.3.4.

Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.3.5.

Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a
partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo
7°, XXXIII, da Constituição;

4.3.6.

Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos
da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.

4.3.7.

Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando
trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos
III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
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4.3.8.

Que os serviços são prestados por empresas que comprovem
cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que
atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação,
conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de
1991.

4.4.

A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o
licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

5.

DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO

5.1.

Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação (item 6.6 e item 10)
exigidos no edital proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até
a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando,
então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação.

5.2.

O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3.

Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação
que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de
acesso aos dados constantes dos sistemas.

5.4.

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de
regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de
2006.

5.5.

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.

5.6.

Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no
sistema;
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5.7.

Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação
entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização
dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.8.

Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e
para acesso público após o encerramento do envio de lances.

5.9.

Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando
necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados,
serão encaminhados pelo licitante melhor classificado após o encerramento
do envio de lances, se convocados pelo pregoeiro, dentro do prazo de 01
(uma hora), § 9º art. 26, do decreto nº 10.024/2019.

6.

DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA E SEUS DOCUMENTOS

6.1.

O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:
6.1.1.

Valor unitário e total do item;

6.1.2.

Marca;

6.1.3.

Fabricante;

6.1.4.

Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares
à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for
aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do
registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o
caso;

6.2.

Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.

6.3.

Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

6.4.

Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances,
serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito
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de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer
outro pretexto.
6.5.

O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentação.

6.6.

Os documentos abaixo listados deverão ser anexados no sistema
juntamente com os documentos de habilitação, previamente à sessão
do pregão. Sua ausência dará oportunidade à desclassificação da
proposta:
6.6.1. Comprovação da regularidade do produto na Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA, através de cópia do registro ou da
isenção, ou de notificação ou cadastramento, ou ainda, se for o caso,
comprovação de que o produto não está sob controle sanitário.
6.6.1.1 Para a comprovação de que trata o subitem 6.6.1, também
serão aceitos “prints” de páginas do sítio da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA, que estarão sujeitos à
confirmação pela Comissão de Licitação.
6.6.1.2. Estando o registro vencido, o Licitante deverá apresentar
cópia autenticada e legível da solicitação de sua revalidação
acompanhada de cópia do registro vencido.
6.6.2 Apresentar descritivo técnico ou catálogo ilustrado e detalhado
com os dados técnicos do produto ofertado que permitam a
conferência das especificações técnicas do produto ofertado,
sendo que os catálogos grafados em língua estrangeira
deverão ser acompanhados de sua tradução.

7.

DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E
FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1.

A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2.

O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde
logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem
as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
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7.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os
participantes.
7.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento
definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
7.3.

O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.

7.4.

O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.

7.5.

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente
informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo VALOR TOTAL DO ITEM.

7.6.

Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, porém de valor inferior ao
último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.7.

Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa
“aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e
sucessivos, com lance final e fechado, art. 33 do Decreto nº 10.024/2019.

7.8.

A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze)
minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento
iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até 10
(dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será
automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.9.

Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços
até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e
fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento
deste prazo.

7.10. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas neste
item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação,
até o máximo de 03 (três), oferecer um lance final e fechado em até 05
(cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
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7.11. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.
7.12. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos
itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais
licitantes, até o máximo de 03 (três), na ordem de classificação, possam
ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será
sigiloso até o encerramento deste prazo.
7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir
o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de
lance fechado atender às exigências de habilitação.
7.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
7.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do
licitante.
7.16. 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.
7.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada
somente após decorridas doze horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro
aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
7.18. O Critério de julgamento adotado será o de MENOR PREÇO POR ITEM.
7.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua
proposta.
7.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e
empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será
efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da
entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à
comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de
maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto nº 8.538, de 2015.
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7.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da
melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a
primeira colocada.
7.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de
encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor
inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados
pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
7.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as
demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no
subitem anterior.
7.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos
nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
7.25. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em
relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado
exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de
preferência, conforme regulamento.
7.26. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios
de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas
iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do
modo de disputa aberto e fechado.
7.27. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de
desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993,
assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:
7.27.1.

no país;

7.27.2.

por empresas brasileiras;

7.27.3.

por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento
de tecnologia no País;
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7.27.4.

por empresas que comprovem cumprimento de reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para
reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação.

7.28. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema
eletrônico dentre as propostas empatadas.

8.

DA ACEITABILIDADE e JULGAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1.

Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à
compatibilidade do preço em relação ao estimado pela Administração,
observado o disposto no parágrafo único do art. 7º, no § 9º do art. 26 do
Decreto n.º 10.024/2019 e no §3º do art. 4º-E da Lei nº 13.979/20.

8.2.

O Pregoeiro encaminhará, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a
obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das
previstas neste Edital.
8.2.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e
passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja
obtido preço melhor.
8.2.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

8.3.

Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas
de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o
Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.4.

Serão desclassificadas as propostas cujos preços sejam incompatíveis com
a realidade de mercado e que não atendam às exigências deste edital.

8.5.

O valor negociado na cota reservada não poderá ser superior a 10% (dez
por cento) do negociado para a cota de ampla concorrência, conforme art.
15, II c/c §2º do Decreto Municipal nº 56.475/15.
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8.6.

O critério de aceitabilidade dos preços ofertados será o de compatibilidade
com os preços praticados no mercado, coerentes com a execução do objeto
ora licitado, aferido mediante a pesquisa de preços que instrui o processo
administrativo pertinente a esta licitação, a qual poderá, a critério do
Pregoeiro, ser atualizada por ocasião do julgamento das propostas, de modo
a evidenciar a economicidade da contratação, nos termos do § 2º, do art. 4º
do Decreto Municipal nº 44.279/2003.

8.7.

Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, não atender às
exigências deste edital, ou se o licitante desatender as exigências de
habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente,
verificando sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta ou
lance que atenda ao Edital.

8.8.

Não havendo vencedor para a cota reservada, o detentor da melhor
proposta para o item de ampla concorrência poderá assumi-la integralmente,
ou, diante de sua recusa, os licitantes remanescentes, na ordem
classificatória, desde que pratiquem o mesmo preço do primeiro colocado.
8.8.1. Se o mesmo licitante vencer a cota reservada e cota de ampla
concorrência, a adjudicação do objeto será pelo menor valor obtido na
licitação.

9.

DA CONSULTA DE SANÇÕES IMPEDITIVAS
15.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do

licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro
verificará o eventual descumprimento das condições de participação,
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:
15.1.1. Apenados PMSP:

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/gestao/suprimento
s_e_servicos/empresas_punidas/index.php
15.1.2. Apenados TCES:

http://www4.tce.sp.gov.br/publicacoes/apenados/apenados.shtm
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15.1.3. Apenados Estado de São Paulo:

https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/sancoes.aspx
15.1.4. SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores):

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/sicaf
9.1.5. CADICON (Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos
Administrativos) – Lista de Inidôneos do Tribunal de Contas da
União:
https://portal.tcu.gov.br/responsabilizacao-publica/licitantesinidoneos/
9.1.6. CEIS (Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas) –
Empresas e pessoas físicas impedidas de participar de licitações
ou de celebrar contratos com a Administração, em todas as
esferas e nos três Poderes:
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
9.1.7. CNIA (Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de
Improbidade
Administrativa
e
Inelegibilidade):
https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
9.2.

Conforme Resolução nº 08/2016 do Tribunal de Contas do Município de São
Paulo, que aprovou a Instrução nº 02/2016 do mesmo Tribunal, a sanção
contratual prevista no inciso III do artigo 87 da Lei federal n° 8.666/93, tal
como as previstas no inciso IV do mesmo artigo e no artigo 7° da Lei federal
n° 10.520/02, PROJETA EFEITOS PARA TODOS OS ÓRGÃOS E
ENTIDADES DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS.

9.3.

Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante como
inabilitado, por falta de condição de participação.

9.4.

No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual
ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar
nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação
da proposta subsequente.

9.5

Excepcionalmente, de acordo com Art. 4º, § 3º da Lei 13.979/20, será
possível a contratação de fornecedora de bens, serviços e insumos de
empresas que estejam com inidoneidade declarada ou com o direito de
participar de licitação ou contratar com o Poder Público suspenso, quando
se tratar, comprovadamente, de única fornecedora do bem ou serviço a ser
adquirido.
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10.

DA HABILITAÇÃO
16.1. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante será

verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em
relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, e à
qualificação econômica financeira, desde que estejam válidos e
atualizados.

10.2. Os Licitantes deverão cumprir as seguintes exigências de habilitação:
10.2.1.

A documentação relativa à habilitação jurídica consistirá em:

10.2.1.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro
Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede;
10.2.1.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI:
Certificado da Condição de Microempreendedor Individual CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
10.2.1.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto
ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatório de seus administradores;
10.2.1.4. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde
opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz,
no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
10.2.1.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo
no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua
sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;
10.2.1.6. 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;
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10.2.1.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País: decreto de autorização;
10.2.1.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva;

10.2.2. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira
consistirá em:
10.2.2.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei,
que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada sua substituição por balanço ou balancetes
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrados há mais de três meses da data de
apresentação da proposta;
10.2.2.1.1 Os balanços e demonstrações deverão conter os
registros no órgão competente e estar
devidamente assinados pelo administrador da
empresa e pelo profissional habilitado junto ao
Conselho Regional de Contabilidade – CRC, e vir
acompanhados dos termos de abertura e de
encerramento;
10.2.2.1.2.Será considerada inabilitada a empresa que não
obtiver índices de liquidez corrente, liquidez
geral e solvência geral maiores ou iguais a 1,00,
apurados segundo os parâmetros estabelecidos
no Anexo III deste Edital, observada a norma do
subitem 10.2.2.1.3.
10.2.2.1.3.A empresa que não tiver alcançado os índices
exigidos no subitem 10.2.2.1.2 será habilitada
desde que tenha Patrimônio Líquido equivalente a
5% (cinco por cento) do valor médio estimado da
contratação.
10.2.2.1.4.Caso a empresa esteja cadastrada no Sistema
Público de Escrituração Digital - SPED, deverá
apresentar a seguinte documentação:
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a) Termos de Abertura e Encerramento do Livro
Digital;
b) Balanço Patrimonial, nos termos do art. 5º da
Instrução Normativa da Receita Federal do
Brasil n.º 787, de 19 de novembro de 2007;
c) Demonstrativo de Resultado do Exercício;
d) Termo de Autenticação do Livro Digital.
10.2.2.1.5.As microempresas e as empresas de pequeno
porte, assim como as cooperativas que
preencham as condições estabelecidas no art. 34
da Lei n.º 11.488/07, estão dispensadas do
balanço patrimonial apenas para fins fiscais.
Assim,
para
a
presente
licitação,
é
OBRIGATÓRIA a apresentação desta peça,
dispensando-se apenas a publicação e a sua
transcrição no livro diário.
10.2.2.1.6.No caso de empresa constituída no exercício
social vigente, admite-se a apresentação de
balanço patrimonial e demonstrações contábeis
referentes ao período de existência da sociedade;
10.2.2.2 Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação
judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica, referente à matriz e, quando for o caso,
igualmente da filial licitante, em data não anterior a 60
(sessenta) dias da abertura da sessão pública deste
PREGÃO, se outro prazo não constar do documento. No
caso de sociedade(s) simples, deverá ser apresentada a
certidão negativa de distribuição de processos civis,
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;
10.2.2.2.1.Quando se tratar de pessoa física deverá o
licitante apresentar certidão negativa de execução
patrimonial, expedida no domicílio da pessoa
física.
10.2.2.2.2.No caso de Certidão Positiva, a licitante deverá
juntar Certidão de Objeto e Pé, esclarecendo o
19/46

posicionamento da(s) ação(ões). Em caso de
certidão de recuperação judicial positiva, somente
será a empresa habilitada caso apresente Plano
de Recuperação já homologado pelo juízo
competente e em pleno vigor, sem prejuízo do
atendimento a todos os requisitos de habilitação
econômico-financeira estabelecidos no edital.

10.2.3.

A documentação relativa à qualificação técnica consistirá em:

10.2.3.1. Licença de funcionamento (Alvará Sanitário) atualizada ou
cadastramento definitivo, da empresa proponente, emitidos
por órgão da Vigilância Sanitária local.
10.2.3.2. Caso a revalidação da licença de funcionamento da Licença
de funcionamento do subitem 10.2.3.1 para o presente
exercício não tenha sido concedida, a proponente deverá
apresentar a licença de funcionamento do exercício anterior
acompanhada do protocolo de revalidação, nos termos da
legislação sanitária local, devidamente comprovada através
de cópia autenticada do Diário Oficial.
10.2.3.3. Atestado(s) de capacidade técnica, fornecido(s) por pessoa
jurídica de direito público ou privado que comprove(m) a
aptidão para o desempenho de atividade pertinente ao
objeto da licitação.
10.2.3.3.1 Para fins do disposto no subitem 10.2.3.3,
considera-se atividade pertinente ao objeto licitado o
fornecimento de Produtos para Saúde.
10.2.4. A documentação relativa
TRABALHISTA consistirá em:

à

REGULARIDADE

FISCAL

E

10.2.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
– CNPJ;
10.2.4.2. Prova de inscrição nos cadastros estadual ou municipal de
contribuintes, relativo ao domicílio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto licitado;
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10.2.4.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal,
mediante a apresentação de Certidão Conjunta de Débitos
relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da União,
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda;
10.2.4.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do
domicílio ou sede do licitante, relativa aos tributos
relacionados com o objeto licitado;
10.2.4.4.1.A comprovação da regularidade fiscal estadual
para com os licitantes sediados no estado de São
Paulo deve ser efetuada com a apresentação da
certidão emitida pela Procuradoria Geral do
Estado – PGE, referente aos débitos inscritos em
dívida ativa.
10.2.4.4.2.Caso o licitante seja considerado isento dos
tributos estaduais relacionados ao objeto
licitatório, deverá comprovar tal condição
mediante declaração da Fazenda Estadual do seu
domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma
da lei;
10.2.4.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado;
10.2.4.6. Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo
de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS);
10.2.4.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei
nº 12.440, de 07 de julho de 2011;
10.2.4.8. Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno
porte ou cooperativas, havendo alguma restrição na
comprovação da regularidade fiscal, desde que atendidos os
demais requisitos do Edital, a(s) empresa(s) nesta condição
será(ão) declarada(s) habilitada(s) sob a condição de
regularização da documentação no prazo de 2 (dois) dias
úteis, a contar do momento em que for declarado vencedor
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do certame, prorrogável por igual período, a critério da
Administração Pública.
10.2.4.8.1.A não regularização da documentação no prazo
estipulado implicará a decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.
10.2.4.9. Serão aceitas como prova de regularidade para com as
Fazendas, certidões positivas com efeito de negativas e
certidões positivas que noticiem em seu corpo que os
débitos estão judicialmente garantidos ou com sua
exigibilidade suspensa.
10.3. O Licitante deverá apresentar também, a seguinte declaração, porquanto
não disponibilizada pelo sistema COMPRASNET:
10.3.1. Declaração firmada por seu representante legal ou procurador,
sob as penas da lei, do não cadastramento e de que nada deve
à Fazenda do Município de São Paulo, relativamente aos
tributos mobiliários, caso o licitante não esteja cadastrado
como contribuinte no Município de São Paulo, conforme modelo
padrão – Anexo IV.
10.4. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos,
o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e
horário para a continuidade da mesma.
10.5. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital.
10.6. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte,
em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual
ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da
proposta subsequente.
10.7. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o
licitante será declarado vencedor.
16.8. Caso todos os licitantes forem inabilitados, o pregoeiro encaminhará os

autos à autoridade competente para que esta analise a viabilidade de
aprovação da dispensa de cumprimento de requisito de habilitação de que
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trata o art. 4º-F da Lei nº 13.979, de 2020, ou então conceder aos licitantes
prazo de quatro dias úteis para envio de nova documentação de habilitação,
nos termos do art. 48, §3º da Lei nº 8.666. de 1993;
16.8.1. Caso

a autoridade opte por dispensar parte dos requisitos
habilitatórios, deverá o pregoeiro tornar público os documentos que
tiveram sua apresentação dispensada, passando a verificar
novamente a habilitação dos licitantes, respeitada a ordem de
classificação.

10.8.2.

Caso a autoridade opte por conceder o prazo adicional para
apresentação de documentação de habilitação, esta será entregue
ao pregoeiro como documentação complementar, em sessão
virtual por ele marcada pelo menos quatro dias úteis contados da
comunicação da concessão do prazo adicional de que trata este
item;

16.8.2. O pregoeiro convocará os licitantes, na ordem de classificação, para

apresentação dos documentos de habilitação retificados, no prazo
de até uma hora, para nova análise, nos termos deste Edital.
11.

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
17.1. A proposta final, com preço negociado, do licitante declarado vencedor,

deverá ser encaminhada no prazo de até 01 (uma) hora, a contar da
solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
11.1.1. Ser subscrita pelo representante legal do licitante, mediante
procuração devidamente assinada, se for o caso, com firma
reconhecida, que comprove a outorga de poderes, na forma da lei,
para formular ofertas e lances de preços, bem como praticar todos os
demais atos pertinentes ao certame, devendo ser acompanhada do
contrato ou estatuto social.
11.1.2. Ser apresentada, conforme modelo constante do Anexo II deste edital,
preferencialmente contendo timbre do Licitante, datada, rubricada em
todas as folhas e assinada por seu representante legal, devendo dela
constar, obrigatoriamente:
11.1.2.1. Nome ou razão social do Licitante, endereço completo,
telefone, fax e endereço eletrônico, se houver, bem como o
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nome, cargo, número do CPF, RG e endereço de seu
representante legal;
11.1.2.2. Prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias, contado
a partir da data de sua apresentação.
11.1.2.3.
Prazo máximo de entrega do produto, que será de 10
(dez) dias úteis, contados do recebimento da Nota de Empenho,
emitida pela Contratante.
11.1.2.4.
Todas as características do produto tais como marca,
fabricante, Registro, forma de apresentação e procedência,
observadas as especificações constantes do Anexo I deste Edital.
11.1.2.5.
Preço unitário, de acordo com os preços praticados no
mercado, conforme estabelece o art. 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/93,
em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (R$),
considerando as quantidades constantes do Anexo I do presente
Edital.
11.2. Nos preços cotados, deverão estar incluídos todos os insumos que o
compõem, tais como as despesas com impostos, taxas, frete, seguros e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento do
objeto desta licitação.
11.3. O preço unitário deverá possuir até 04 (quatro) casas decimais.
11.4. Nome do banco, o código da agência e o número da conta corrente da
empresa, necessariamente do Banco do Brasil, nos termos do Decreto
Municipal nº 51.197, de 22 de janeiro de 2010, para efeito de pagamento.
11.5. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências
essenciais deste Edital e seus Anexos, bem como as omissas e as que
apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.
11.6. A proposta final será documentada nos autos e será levada em
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual
sanção à Contratada, se for o caso.
11.7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
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11.8. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor
unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º
da Lei nº 8.666/93).
11.9. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global,
prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores
numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
11.10. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste
Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que
induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
11.11. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não
sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali
contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
12. DOS RECURSOS
12.1. 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 trinta minutos,
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.
12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade
e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite
ou não o recurso, fundamentadamente.
12.2.1.
Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal,
mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
12.2.2.
A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção
de recorrer importará a decadência desse direito.
12.2.3.
Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de
então, o prazo de 01 (um) dia para apresentar as razões, pelo
sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados
para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema
eletrônico, em outro 01 (um) dia, que começará a contar do término
do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
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12.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.
12.4.

Os recursos apresentados somente terão efeito devolutivo e não
suspenderão as decisões recorridas.

13. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
13.1.

A sessão pública poderá ser reaberta:

13.1.1
Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a
própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os
que dele dependam.
13.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou
quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o
instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista,
nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão
adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da
etapa de lances.
13.2.
Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para
acompanhar a sessão reaberta.
13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico no CHAT do
pregão, ferramenta “Avisos” e publicação de Comunicado no Diário Oficial da
Cidade de São Paulo.
14.

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

14.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o licitante
classificado em primeiro lugar será declarado vencedor.
14.1.1. Se o primeiro proponente classificado não atender às exigências de
habilitação, será examinada a documentação do segundo proponente
classificado, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até
o encontro de uma proposta que atenda a todas as exigências do
edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele
adjudicado o objeto da licitação.
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14.2. A homologação do resultado da licitação é de responsabilidade da autoridade
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao
proponente vencedor pelo Pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria
autoridade competente.
14.2.1. A homologação do resultado desta licitação não obriga esta
Administração à aquisição do objeto licitado.
15. DO PREÇO E DA DOTAÇÃO
15.1. O preço ofertado deverá incluir todos os custos diretos e indiretos do
proponente, inclusive encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam
sobre o objeto licitado, e constituirá a única e completa remuneração pelo
fornecimento do produto, incluído frete até os locais de entrega.
15.2. Não haverá reajuste de preço.
15.3. Nas hipóteses excepcionais, a revisão de preços será tratada de acordo com
a legislação vigente e exigirá detida análise econômica para avaliação de
eventual desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos do
Decreto Municipal nº 49.286, de março de 2008.
15.4. Os recursos necessários para fazer frente às despesas decorrentes da
contratação
onerarão
a
dotação
nº
84.00.84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.03.

16.

DAS CONDIÇÕES PARA RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO

16.1 As obrigações decorrentes deste PREGÃO consubstanciar-se-ão no Anexo
de Nota de Empenho, cuja minuta consta como Anexo V deste Edital.
16.2. A nota de empenho será enviada via e-mail, contendo data de expedição,
quantidade, preço unitário e total.
16.3 Ao receber a nota de empenho, via e-mail, a CONTRATADA deverá dela
passar recibo na cópia ou no caso do Termo de Contrato deverá ser
assinado por quem detém poderes para tal, devolvendo-os junto com os
documentos constantes no item 16.4 à unidade que a encaminhou, também
através de e-mail, no prazo de 01 (um) dia útil, para que sejam juntados
aos autos.
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16.4. Juntamente com a Nota de Empenho ou Termo de Contrato assinados,
deverão ser encaminhados os seguintes documentos, devidamente
atualizados:
16.4.1 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a
apresentação de Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos
Federais e a Dívida Ativa da União;
16.4.2. Certificado de regularidade de situação perante o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço – FGTS;
16.4.3. Comprovação da inexistência de registro em nome da empresa junto
ao CADIN – Cadastro Informativo Municipal.
16.5. A CONTRATADA é responsável por garantir as condições necessárias para
recebimento por meio eletrônico da Nota de Empenho ou Termo de Contrato
e documentos equivalentes, atualizando seu endereço eletrônico sempre
que necessário.
16.6. Caso necessário, a CONTRATADA deve atualizar suas informações no
cadastro de credores do município em tempo hábil para emissão da Nota de
Empenho.
16.7. O descumprimento do prazo estipulado no item 16.3 dará ensejo à aplicação
das multas contratualmente previstas.
17.

DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

17.1. O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente em até 03 (três)
dias úteis, contados da data da entrega, no local e endereço indicados no
Anexo I deste Edital.
17.2. Por ocasião da entrega, a contratada deverá colher no comprovante
respectivo, a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro
Geral (RG) do servidor responsável pelo recebimento.
17.3. Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante poderá:
17.3.1. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte,
determinar sua substituição ou rescindir a contratação, sem prejuízo
das penalidades cabíveis;
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17.3.1.1. Na hipótese de substituição, o contratado deverá fazê-la
em conformidade com a indicação da Administração, no
prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação
por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.
17.3.2. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes,
determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem
prejuízo das penalidades cabíveis.
17.3.2.1. Na hipótese de complementação, o contratado deverá
fazê-la em conformidade com a indicação do contratante,
no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da
notificação por escrito, mantido o preço inicialmente
contratado.
17.4. O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, contados a partir da entrega da fatura ou de documento equivalente,
uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das
especificações contratadas, mediante termo de recebimento definitivo ou
recibo, firmado pelo servidor responsável.

18. DAS PENALIDADES
18.1. São aplicáveis as sanções previstas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho
de 2002 e demais normas pertinentes, aquelas previstas na minuta de nota de
empenho ou Termo de Contrato, constante do Anexo V, e, em especial,
aquelas abaixo especificadas.
18.1.1. O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame,
deixar de entregar documentação exigida neste Edital ou apresentar
documentação falsa, não mantiver a proposta/lance, comportar-se de
modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, estará
sujeito à multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total estimado
da contratação, sem prejuízo da aplicação da pena de impedimento
de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até
05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/02;
18.1.2. A recusa injustificada, ou cuja justificativa não seja aceita pela
Administração, na devolução da Nota de Empenho, confirmando seu
recebimento, no prazo estipulado pela Administração, sujeitará o
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respectivo licitante à multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da
proposta, sem prejuízo da aplicação da pena de impedimento de
licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05
(cinco) anos, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/02;
18.1.2.1. Incidirá na mesma pena prevista no subitem 18.1.2 o
licitante que não apresentar os documentos que devem
acompanhar a devolução da nota de empenho assinada
recibo ou Termo de Contrato.
18.1.3. O atraso na confirmação de recebimento Nota de Empenho ou Termo
de Contrato sujeitará o respectivo licitante à multa diária de 1% (um
por cento) sobre o valor do ajuste, até o décimo dia de atraso, após o
qual será considerada a recusa injustificada prevista no subitem
18.1.2;
18.2. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das
outras;
18.3. No caso de aplicação de eventuais penalidades, será observado o
procedimento previsto no Capítulo X do Decreto Municipal nº 44.279/03 e na
Seção II do Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93.
18.4. O prazo para pagamento de eventuais multas será de 05 (cinco) dias úteis a
contar da intimação do infrator. Caso seja possível, os valores serão
descontados do pagamento a que tiver direito licitante.
18.5. O não pagamento das multas acarretará a inscrição do débito no CADIN e
no Sistema Municipal da Dívida Ativa, bem como o ajuizamento do
competente processo de execução fiscal.
18.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº
8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
18.6.1. Não correrão os prazos processuais em desfavor da CONTRATADA
em processo administrativo para aplicação das sanções deste item
enquanto perdurar o estado de calamidade de que trata o Decreto
Legislativo nº 6, de 2020, nos termos do art. 6º-C da Lei nº
13.979/20.
19.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
30/46

19.1. Todos os documentos apresentados no sistema COMPRASNET serão
juntados ao respectivo processo do pregão na plataforma SEI da PMSP.
19.2. Todos os documentos expedidos pelo licitante deverão estar subscritos por
seu representante legal ou procurador, com identificação clara do subscritor.
19.3. Os documentos deverão estar com seu prazo de validade em vigor. Se este
prazo não constar de lei específica ou do próprio documento, será
considerado o prazo de validade de 06 (seis) meses, a partir da data de sua
expedição.
19.4. Os documentos emitidos via Internet serão conferidos pela Equipe de Apoio.
19.5. Os documentos apresentados para a habilitação deverão estar em nome do
licitante, com número de CNPJ. Se o licitante for matriz, todos os
documentos deverão estar em nome da matriz. Se for filial, todos os
documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela
própria natureza ou por determinação legal, forem comprovadamente
emitidos apenas em nome da matriz ou cuja validade abranja todos os
estabelecimentos da empresa.
19.6. Salvo as exceções previstas neste Edital, os documentos exigidos para
habilitação não poderão, em hipótese alguma, ser substituídos por
protocolos que configurem o seu requerimento, não podendo, ainda, ser
remetidos posteriormente ao prazo fixado.
19.7. Todo e qualquer documento apresentado em língua estrangeira deverá estar
acompanhado da respectiva tradução para o idioma pátrio, feita por tradutor
público juramentado.
19.8. A apresentação da proposta implicará a aceitação de todas as condições
estabelecidas neste Edital, não podendo qualquer licitante invocar
desconhecimento dos termos do ato convocatório ou das disposições legais
aplicáveis à espécie para furtar-se ao cumprimento de suas obrigações.
19.9. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e
demais informações relativas à sessão pública do PREGÃO constarão de
ata divulgada no sistema eletrônico.
19.10. O presente PREGÃO poderá ser anulado ou revogado, nos termos do artigo
49 da Lei Federal nº 8.666/93.
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19.11. O licitante vencedor deverá manter, durante a vigência do contrato, todas as
condições de habilitação e de participação exigidas no procedimento
licitatório.
19.12. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de
suas propostas e a PMSP não será, em caso algum, responsável por esses
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo
licitatório.
19.13. Os licitantes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
19.14. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, desde que
não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
19.15. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluirse-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem
os prazos em dias de expediente na PMSP.
19.16. Com fundamento na norma do art. 43, § 3º, da Lei Federal n.º 8.666/93, é
facultado ao Pregoeiro e a sua Equipe de Apoio, em qualquer fase de
licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a
instrução do processo.
19.17. Casos omissos e dúvidas serão resolvidos pelo Pregoeiro.
19.18. As normas deste PREGÃO serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, e o desatendimento de
exigências formais, desde que não comprometa a aferição da habilitação do
licitante nem a exata compreensão de sua proposta, não implicará o
afastamento de qualquer licitante.
19.19. As condições, prazos, obrigações e penalidades enumeradas nas cláusulas
anteriores também deverão ser observadas pelos interessados no Cadastro
Reserva.
19.20.O licitante vencedor deverá,
anteriormente, no prazo de 01
certame, encaminhar aos
massako@prefeitura.sp.gov.br,
relacionados abaixo, para que

caso nunca tenha fornecido à PMSP
(um) dia útil, a partir da homologação do
cuidados da Sra. Massako, e-mail
telefone (11) 2027-2155, os documentos
seja providenciado o cadastro da empresa
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junto à Secretaria de Finanças – SF, sob pena de aplicação das penalidades
previstas no subitem 18.1.1 deste Edital:
19.20.1. Cópia do cartão do CNPJ;
19.20.2. Cópia de comprovante da conta corrente no Banco do Brasil em
nome da empresa constando RAZÃO SOCIAL e CNPJ.
19.20.2.1. Não serão aceitos extratos bancários.
19.20.3. Procuração, com firma reconhecida, em nome da pessoa que for
assinar a FACC (documento de cadastro junto a CONT/SF) ou
contrato social em que conste o nome da pessoa autorizada a
assinar pela empresa.
19.21. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
ANEXO I
ANEXO II
ANEXO III
ANEXO IV
ANEXO V

Termo de Referência - Especificações Técnicas e Condições de
Fornecimento
Modelo Padrão de Proposta Comercial
Parâmetros para Análise de Balanço;
Declaração Tributos Municipais
Minuta da Nota de Empenho
São Paulo, 05 de agosto de 2021.

PRISCILA LUIZA ROCHA
BERTASO:30627713807

Assinado de forma digital por
PRISCILA LUIZA ROCHA
BERTASO:30627713807
Dados: 2021.08.05 11:11:04
-03'00'

PRISCILA LUIZA ROCHA BERTASO
Pregoeira Presidente da 10ª CPL/SMS
Portaria Nº 334/2021-SMS.G
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ANEXO I
Termo de Referência
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

AQUISIÇÃO DE SERINGA 3 ML DESCARTÁVEL, SERINGA 1 ML
DESCARTÁVEL E BANDAGEM ANTISSÉPTICA, PARA FINS DE
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA
INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS, CAUSADOR DA
COVID-19

ITEM 01 – SERINGA 3 ML DESCARTÁVEL
DESCRIÇÃO: Seringa, material polipropileno transparente. Capacidade: 3 ml. Bico
tipo LUER LOCK. Características adicionais: êmbolo com ponteira de borracha
siliconizada; componente sem agulha, descartável, estéril. Graduação: Graduada
de 01 em 0,1 ml, numerada de 0,5 em 0,5 ml. Gravação indelével, números legíveis
e inalterados até o momento da aplicação. Flange com formato anatômico, para
apoio dos dedos e que confira estabilidade à seringa quando em superfície plana.
Êmbolo com anel de vedação de borracha fixado em sua extremidade, deslizável,
ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, vazamento e
desprendimento do cilindro.
Cód. SUPRI: 1106500300480100
Quantidade: 11.251.050 (onze milhões, duzentos e cinquenta e um mil e
cinquenta) unidades
CATMAT: 439625
Participação Aberta, vinculado ao ITEM 02

ITEM 02 – SERINGA 3 ML DESCARTÁVEL
DESCRIÇÃO: Seringa, material polipropileno transparente. Capacidade: 3 ml. Bico
tipo LUER LOCK. Características adicionais: êmbolo com ponteira de borracha
siliconizada; componente sem agulha, descartável, estéril. Graduação: Graduada
de 01 em 0,1 ml, numerada de 0,5 em 0,5 ml. Gravação indelével, números legíveis
e inalterados até o momento da aplicação. Flange com formato anatômico, para
apoio dos dedos e que confira estabilidade à seringa quando em superfície plana.
Êmbolo com anel de vedação de borracha fixado em sua extremidade, deslizável,
ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, vazamento e
desprendimento do cilindro.
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Cód. SUPRI: 1106500300480100
Quantidade: 3.750.350 (três milhões, setecentos e cinquenta mil e trezentas e
cinquenta) unidades
CATMAT: 439625
Cota Reservada para ME/EPP/Cooperativas, vinculado ao ITEM 01

ITEM 03 – SERINGA 1 ML DESCARTÁVEL
DESCRIÇÃO: Seringa, material polipropileno transparente. Capacidade: 1 ml. Bico
tipo LUER LOCK. Graduação: Graduada de 1em 1 UI (Unidade Internacional),
Graduação: Graduada de 1em 1 UI (Unidade Internacional), gravação indelével,
números legíveis e inalterados até o momento da aplicação. Flange com formato
anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade à seringa quando em
superfície plana. Êmbolo com anel de vedação de borracha fixado em sua
extremidade, deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a
entrada de ar, vazamento e desprendimento do cilindro.
Cód. SUPRI: 1106500300480673
Quantidade: 9.039.750 (nove milhões, trinta e nove mil e setecentas e cinquenta)
unidades
CATMAT: 439622
Participação Aberta, vinculado ao ITEM 04

ITEM 04 – SERINGA 1 ML DESCARTÁVEL
DESCRIÇÃO: Seringa, material polipropileno transparente. Capacidade: 1 ml. Bico
tipo LUER LOCK. Graduação: Graduada de 1em 1 UI (Unidade Internacional),
Graduação: Graduada de 1em 1 UI (Unidade Internacional), gravação indelével,
números legíveis e inalterados até o momento da aplicação. Flange com formato
anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade à seringa quando em
superfície plana. Êmbolo com anel de vedação de borracha fixado em sua
extremidade, deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a
entrada de ar, vazamento e desprendimento do cilindro.
Cód. SUPRI: 1106500300480673
Quantidade: 3.013.250 (três milhões, treze mil e duzentas e cinquenta) unidades
CATMAT: 439622
Cota Reservada para ME/EPP/Cooperativas, vinculado ao ITEM 03
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ITEM 05 – BANDAGEM ANTISSÉPTICA
DESCRIÇÃO: Composta de duas partes:
A. Bandagem propriamente dita: de poliéster e algodão ou material compatível, que
permita que a pele receba aeração; material antisséptico e antialérgico; formato
circular ou quadrado, com aproximadamente 2cm x 2cm;
B. Camada adesiva hipoalergênica, com boa adesividade.
Cód. SUPRI: 1106500300360392
Quantidade: 15.750.000 (quinze milhões, setecentos e cinquenta mil) unidades
CATMAT: 429067
Participação Aberta, vinculado ao ITEM 06

ITEM 06 – BANDAGEM ANTISSÉPTICA
DESCRIÇÃO: Composta de duas partes:
C. Bandagem propriamente dita: de poliéster e algodão ou material compatível, que
permita que a pele receba aeração; material antisséptico e antialérgico; formato
circular ou quadrado, com aproximadamente 2cm x 2cm;
D. Camada adesiva hipoalergênica, com boa adesividade.
Cód. SUPRI: 1106500300360392
Quantidade: 5.250.000 (cinco milhões, duzentos e cinquenta mil) unidades
CATMAT: 429067
Cota Reservada para ME/EPP/Cooperativas, vinculado ao ITEM 05

EMBALAGEM:
1.

2.

3.

Os produtos deverão ser acondicionados conforme a praxe do fabricante,
garantindo sua integridade até o uso. Rotulados de acordo com a legislação
em vigor.
Deverá constar na embalagem nome e CNPJ do fabricante ou distribuidor,
procedência, nº do lote, data de fabricação e ou validade, nº do Registro e
Ministério da Saúde.
Especificar claramente a quantidade de unidades por embalagem ofertada

CONDIÇÕES GERAIS:
1.

Por ocasião da entrega na unidade requisitante os produtos, referentes aos
ITENS 01, 02, 03 e 04 devem apresentar validade equivalente a pelo menos
2/3 (dois terços) do prazo de validade total. Referente aos ITENS 05 e 06 o
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produto deverá ter validade de, no mínimo, 12 (doze) meses. Na hipótese de
absoluta impossibilidade de cumprimento desta condição, devidamente
justificada e previamente avaliada pela instância gestora das Atas de Registro
de Preços – Divisão de Suprimentos / SMS-3, a Secretaria 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.
2.

Em caso de suspeita de desvio de qualidade ou suspeita de irregularidade o
fornecedor deverá arcar com os custos da análise, em laboratórios de
controle de qualidade acreditados junto ao Instituto de Pesquisas
Tecnológicos (IPT) ou INMETRO ou Rede Brasileira de Laboratórios
Analíticos em Saúde (REBLAS) em nome do Fabricante ou do Detentor do
registro do produto na ANVISA. Os laudos emitidos serão considerados
suficientes para exigir a substituição do produto quando o resultado for
desfavorável, ou seja, diferente das especificações prometidas pelo
fabricante. Todo produto considerado impróprio ao uso será encaminhado à
Vigilância Sanitária para a inutilização nos termos legais.

3.

Nas notas fiscais deverão constar todos os números de lotes correspondentes
às entregas, bem como a marca e nome do fabricante.

4.

Os produtos deverão atender aos dispositivos da Lei nº 8.078/90 (Código de
Defesa do Consumidor) e às demais legislações pertinentes.

5.

O produto deverá ter garantia contra defeitos de fabricação.

6.

O prazo máximo para entrega do produto será de 10 (dez) dias úteis,
contados da data retirada da nota de empenho.

LOCAL DE ENTREGA: CDMEC – Av. Jaguaré, 818, Galpão 28, Jaguaré, São
Paulo. CEP: 05346-000. Agendar entrega previamente com Humberto da Costa
Custódio Filho, tel: (11) 3572-1702, e-mail: humbertoc@prefeitura.sp.gov.br e
agendamento.sms.sao@saudelog.com.
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ANEXO II
MODELO- PADRÃO DE PROPOSTA COMERCIAL
(dados mínimos de uso obrigatório por todas as licitantes)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 505/2021/SMS.G
PROCESSO Nº 6018.2021/0044641-1
A empresa ..............................., estabelecida na (endereço completo, telefone, fax
e endereço eletrônico, se houver), inscrita no CNPJ sob nº ......................., neste
ato representada por ............................., RG.................., CPF..................,
(endereço), propõe fornecer à Secretaria Municipal da Saúde, em estrito
cumprimento ao previsto no Edital da licitação em epígrafe, a AQUISIÇÃO DE
SERINGA 3 ML DESCARTÁVEL, SERINGA 1 ML DESCARTÁVEL E
BANDAGEM ANTISSÉPTICA, PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA
EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL
DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS, CAUSADOR DA COVID-19,
conforme abaixo discriminado:
ITEM

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

MARCA/
FABRICANTE

PROCEDÊNCIA

01
02
03
04
05
06

PREÇO
UNITÁRIO

R$..../unid
R$..../unid
R$..../unid
R$..../unid
R$..../unid
R$..../unid

PREÇO
TOTAL

R$ ...........
R$ ...........
R$ ...........
R$ ...........
R$ ...........
R$ ...........

Informar as quantidades da embalagem primária e da secundária.
Informar que a proponente obriga-se a cumprir todos os termos da estabelecidos
no ANEXO I do Edital do Pregão em epígrafe.
Informar que a validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados
da data da abertura da sessão pública de PREGÃO.
Informar Nome do banco, o código da agência e o número da conta-corrente da
empresa, para efeito de pagamento.
Prazo máximo de entrega do produto de 10 (dez) dias úteis, contados do
recebimento da Nota de Empenho, emitida pela Contratante.
São Paulo,

de

de 2021

______________________________________________
(nome e assinatura do representante legal do licitante)
RG:
Cargo:
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ANEXO III
PARÂMETROS PARA ANÁLISE DE BALANÇO
ANÁLISE ECONÔMICO - FINANCEIRA
A situação financeira das licitantes será aferida por meio dos índices de: Liquidez
Corrente - LC, Solvência Geral – SG e Liquidez Geral - LG.

ÍNDICE LIQUIDEZ CORRENTE =

ATIVO CIRCULANTE
---------------------------PASSIVO CIRCULANTE

ÍNDICE SOLVÊNCIA GERAL =

ATIVO TOTAL
-----------------------------------------------------PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO CIRCULANTE

ÍNDICE LIQUIDEZ GERAL = ATIVO CIRCULANTE (+) REALIZAVEL A LONGO PRAZO
-----------------------------------------------------------------PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Serão consideradas habilitadas as empresas que apresentarem os seguintes
resultados:
liquidez corrente - índice maior ou igual a 1,00
Solvência geral - índice maior ou igual a 1,00
liquidez geral
- índice maior ou igual a 1,00
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ANEXO IV
MODELO PADRÃO DE DECLARAÇÃO SOBRE TRIBUTOS MUNICIPAIS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 505/2021/SMS.G
PROCESSO Nº. 6018.2021/0044641-1
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: AQUISIÇÃO DE SERINGA 3 ML DESCARTÁVEL, SERINGA 1 ML
DESCARTÁVEL
E
BANDAGEM
ANTISSÉPTICA,
PARA FINS
DE
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA
INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS, CAUSADOR DA
COVID-19

A
empresa........................................................................,
com
sede
na
............................................................................................., nº ................., C.N.P.J.
nº ..........................................................................., DECLARA, sob as penas da lei
e por ser a expressão da verdade, que não está cadastrada e não possui débitos
junto à Fazenda do Município de São Paulo.

São Paulo,

de

de 2021

_________________________________
Nome e assinatura do representante legal/procurador.
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ANEXO V
Minuta de Anexo de Nota de Empenho

AQUISIÇÃO DE SERINGA 3 ML DESCARTÁVEL, SERINGA 1 ML
DESCARTÁVEL E BANDAGEM ANTISSÉPTICA, PARA FINS DE
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA
INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS, CAUSADOR DA
COVID-19

1. DA DESCRIÇÃO E QUANTIDADE
ITEM

DESCRIÇÃO

01

SERINGA 3 ML
DESCARTÁVEL

02

SERINGA 3 ML
DESCARTÁVEL

03

SERINGA 1 ML
DESCARTÁVEL

04

SERINGA 1 ML
DESCARTÁVEL

05

BANDAGEM ANTISSÉPTICA

06

BANDAGEM ANTISSÉPTICA

QUANTIDADE
Participação Aberta, vinculado ao
ITEM
Cota Reservada para
ME/EPP/Cooperativas, vinculado ao
ITEM
Participação Aberta, vinculado ao
ITEM
Cota Reservada para
ME/EPP/Cooperativas, vinculado ao
ITEM
Participação Aberta, vinculado ao
ITEM
Cota Reservada para
ME/EPP/Cooperativas, vinculado ao
ITEM

11.251.050 unidades
3.750.350 unidades
9.039.750 unidades
3.013.250 unidades
15.750.000 unidades
5.250.000 unidades

2. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
2.1.

O produto objeto deste instrumento deverá ser entregue pelo
CONTRATADO à CONTRATANTE no prazo de 10 (dez) dias úteis,
contado do recebimento da nota de empenho, emitida pela Contratante.

2.2.

Os produtos deverão ser entregues no seguinte local: CDMEC – Av.
Jaguaré, 818, Galpão 28, Jaguaré, São Paulo. CEP: 05346-000. Agendar
entrega previamente com Humberto da Costa Custódio Filho, tel: (11) 35721702,
e-mail:
humbertoc@prefeitura.sp.gov.br
e
agendamento.sms.sao@saudelog.com.
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2.3.

No ato da entrega o produto deverá ser conferido por funcionário da Unidade
Requisitante para verificação do atendimento às condições do edital e da
conformidade com as especificações, a marca e o fabricante declinados na
proposta. Caberá ao funcionário em questão a responsabilidade decorrente
do recebimento dos produtos em desacordo com as especificações
contratuais.
2.3.1.1. Constatado que o produto entregue não corresponde com o
disciplinado na proposta, a CONTRATANTE poderá:
2.3.1.2. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou
em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
2.3.1.2.1. Na hipótese de substituição, o CONTRATADO
deverá fazê-la em conformidade com a
indicação da CONTRATANTE, no prazo
máximo de 02 (dois) dias, contados da
notificação, por escrito, mantido o preço
inicialmente contratado;
2.3.1.3.

Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes,
determinar sua complementação ou rescindir a contratação,
sem prejuízo das penalidades cabíveis;

2.3.1.4.

Na hipótese de complementação, o CONTRATADO deverá
fazê-la em
conformidade
com a indicação da
CONTRATANTE, no prazo máximo de 02 (dois) dias,
contados da notificação, por escrito, mantido o preço
inicialmente contratado.

2.4. O objeto contratado será recebido, definitivamente, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, contados a partir da entrega da fatura ou de documento
equivalente, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das
especificações contratadas, mediante termo de recebimento definitivo ou
recibo, firmado pelo servidor responsável.
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3. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
3.1.

O CONTRATADO deverá observar rigorosamente as especificações
técnicas do ANEXO I do Edital do Pregão Eletrônico nº 505/2021/SMS.G,
obrigando-se a substituir o produto rejeitado pela Unidade Requisitante.

3.2.

O CONTRATADO deverá efetuar a entrega do objeto contratado no local e
prazo previstos na cláusula segunda deste instrumento.

3.3.

O CONTRATADO obriga-se a entregar os materiais com validade
equivalente a pelo menos 2/3 (dois terços) do prazo de validade total para os
ITENS 01, 02, 03 e 04. Para os ITENS 05 e 06, o CONTRATADO obriga-se
a entregar o produto deverá apresentar validade de, no mínimo, 12 (doze)
meses. Na hipótese de absoluta impossibilidade de cumprimento desta
condição, devidamente justificada e previamente avaliada pela Divisão
Técnica
de
Suprimentos/SMS-3,
a
CONTRATANTE
poderá,
excepcionalmente, admitir a entrega, obrigando-se o fornecedor, quando
acionado, a proceder à imediata substituição, à vista da inviabilidade de
utilização dos produtos no período de validade.

3.4.

Das notas fiscais, o CONTRATADO fará constar os números dos lotes
correspondentes a cada entrega, bem como a marca e o fabricante do
produto.

3.5.

O CONTRATADO deverá observar todas as normas vigentes, obrigando-se
a manter as condições de habilitação exigidas no procedimento licitatório
que procedeu a celebração do presente contrato.

3.6.

A SMS poderá solicitar, a qualquer momento, amostras para análise, a fim
de comprovar a qualidade do produto contratado. A CONTRATADA deverá
arcar com os custos da análise, em laboratório da REBLAS (Rede
Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde) em caso de suspeita de
desvio de qualidade ou 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. Todo produto considerado impróprio ao uso será
encaminhado à Vigilância Sanitária para a inutilização nos termos legais.

4. DO PREÇO, REAJUSTE E DA FORMA DE PAGAMENTO
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MARCA/
ITEM

QUANTIDADE

FABRICANT PROCEDÊNCIA
E

PREÇO
UNITÁRIO

PREÇO
TOTAL

01

R$..../unid

R$ ...........

02

R$..../unid

R$ ...........

03

R$..../unid

R$ ...........

04

R$..../unid

R$ ...........

05

R$..../unid

R$ ...........

06

R$..../unid

R$ ...........

4.1.

O preço contratado não sofrerá reajuste.

4.2.

Para processar-se o pagamento, o CONTRATADO deverá submeter à
CONTRATANTE a competente nota fiscal, acompanhada do atestado de
recebimento definitivo, emitido pela CONTRATANTE.

4.3.

Estando em termos a documentação apresentada pelo CONTRATADO, o
pagamento devido será depositado em até 30 (trinta) dias, contados da data
do adimplemento do objeto do Contrato, mediante o requerimento do
CONTRATADO, acompanhado dos documentos fiscais correspondentes,
bem assim do atestado de recebimento definitivo pela CONTRATANTE, em
conta corrente que o CONTRATADO deverá manter no BANCO DO
BRASIL, conforme estabelecido no Decreto nº 51.197, de 22 de janeiro de
2010.
4.3.1.

4.4.

Nas hipóteses em que o CONTRATADO deva proceder ajustes da
documentação necessária ao pagamento, o prazo recomeçará a fluir
a partir da apresentação dos novos documentos.

Em havendo atraso no pagamento, por culpa exclusiva da Contratante, os
valores devidos serão acrescidos da respectiva compensação financeira,
mediante requerimento expresso do Contratado, nos termos da Portaria SF
nº 05 de 05 de janeiro de 2012.
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4.4.1. Para fins de cálculo da compensação financeira de que trata o
subitem 4.4, o valor do principal devido será reajustado utilizando-se o
índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança e de
juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a
caderneta de poupança para fins de compensação da mora (TR +
0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o período
correspondente à data prevista para o pagamento e aquela data em
que o pagamento efetivamente ocorreu.
5. DAS PENALIDADES
5.1.

Com fundamento no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02, o descumprimento
de quaisquer das obrigações assumidas neste Contrato importará na
aplicação das seguintes penalidades:
5.1.1.

Pela recusa injustificada, ou cuja justificativa não seja aceita pelo
CONTRATANTE, em retirar a nota de empenho, no prazo
estipulado pela Administração, multa de 20% (vinte por cento)
sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, sem prejuízo da
aplicação da pena de impedimento de licitar e contratar com a
Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos
termos do art. 7º da Lei nº 10.520/02;

5.1.2.

Pelo atraso na retirada da nota de empenho, multa diária de 1%
(um por cento) sobre o valor do contrato, até o décimo dia de
atraso, após o qual será considerada a recusa injustificada prevista
no subitem 5.1.1;

5.1.3.

Pelo retardamento na entrega do objeto contratual, multa diária de
1% (um por cento) sobre o valor da parcela em atraso, até o limite
de 20% (vinte por cento). Ocorrendo atraso superior a 20 (vinte)
dias, a CONTRATANTE poderá, a seu critério, recusar o
recebimento do produto, aplicando as sanções referentes à
inexecução parcial ou total do ajuste, conforme o caso;

5.1.4.

Pelo atraso no cumprimento do prazo para substituição ou
complementação do objeto entregue em desacordo com as
especificações técnicas, multa diária de 1% (um por cento) sobre o
valor da parcela entregue em desconformidade, até o limite de 20%
(vinte por cento). Ocorrendo atraso superior a 20 (vinte) dias, a
CONTRATANTE poderá, a seu critério, recusar o recebimento do
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produto, aplicando as sanções referentes à inexecução parcial ou
total do ajuste, conforme o caso;
5.1.5.

Pela inexecução parcial do ajuste, multa de 20% (vinte por cento)
sobre o valor correspondente à parcela dos produtos não
entregues ou entregues em desacordo com as especificações;

5.1.6.

Pela inexecução total do objeto contratual, multa de 20% (vinte por
cento) sobre o valor do contrato;

5.1.7.

Pela rescisão do contrato por culpa do CONTRATADO, multa de
20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato;

5.1.8.

Pelo descumprimento de quaisquer outras obrigações decorrentes
do presente ajuste, não previstos nos subitens anteriores, multa de
1% (um por cento) sobre o valor do contrato;

5.1.9.

Quando a gravidade das infrações cometidas recomendar o
agravamento da pena, o CONTRATADO estará sujeito ainda à
pena de impedimento de licitar e contratas com a Administração
Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

5.2.

As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das
outras.

5.3.

No caso de aplicação de eventuais penalidades, será observado o
procedimento previsto no Capítulo X do Decreto Municipal nº 44.279/03 e na
Seção II do Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93.

5.4.

O prazo para pagamento de eventuais multas será de 05 (cinco) dias úteis a
contar da intimação do infrator. Caso seja possível, os valores serão
descontados do pagamento a que tiver direito o CONTRATADO.

5.5.

O não pagamento das multas acarretará a inscrição do débito no CADIN e
no Sistema Municipal da Dívida Ativa, bem como o ajuizamento do
competente processo de execução fiscal.

6.

CLÁUSULA SEXTA – DO FORO

Fica eleito o foro da comarca do Município de São Paulo para dirimir as eventuais
controvérsias decorrentes do presente ajuste.
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