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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

EDITAL - Licitação

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 170331PP00020
LICITAÇÃO N". 00020/2017
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
TIPO: MENOR PREÇO

Ôrgâo Realizador do Certame:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RUA FLAVIO RIBEIRO, 74 - CENTRO - BELÉM - PB.
CÉP: 58255-000

população do município.

1.0.DO OBJETO

1 1 Constitui objeto da presente licitação: Aquisições de Medicamentos por percentual de desconto pela
ABCFarma / similar para melhor atender as necessidades da população do município.

1.2.As especificações do objeta ora iicitado, encontram-se devidamente detaihadas no correspondente Termo de
Referência - Anexo I deste Instrumento.

1 T A rontratacâo acIma descrita que será processada nos termos deste instrumento convocatório, especificações
técnicas e informações complementares que o acompanham, quando for o de

STs OT rTaçâo aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de
planejamento aprovadas.

1 4 Salienta-se oue na referida contratação, não será concedido o tratamento diferenciado e simplificado para asM?cSimírasas'e Empi^as de Pequeno Porte, nos termos das disposições contidas nos Arts. 47, da Le,



Complementar n" 1230006. por nâo enquadrar-se nas hipóteses dos IreSmre^tofádà"™
ser íiével estabelecer a cota definida no Inciso Ml °° o»®™ rS dl^Õma legatíteã;^^^^
SSSrgTJo a e sImpllMcaio previsto nos demais ArMgo,s^d5 Ca^^
V. Seção única, da LC n®. 123/2006. ! p 1 j

2.0.DO LOCAL E DATA E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

2.1.0S envelopes contendo a documentação relativa ° P'»?®®»® °
Sr^^^rStatXfSm^KfnSXS ̂s^oH Sareíorirl reallaada a sessóp
pública para abertura dos referidos envelopes.

2.2.lnlormaçóes ou esclarecimentos sobra esta licitação, serSo prestados nos horâdos normais de expediente: das
07:00 as 11:00 horas.

endereço: Rua FIávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém PB.

^ a?s4a«.-:»rs=;ss'r»;.2-.ss.-=s
da data em que foi protocolizado o pedido.

3.0.DOS ELEMENTOS PARA LICITAÇÃO

3.1.Aos participantes, serão fornecidos os seguintes elementos.

3.1.1.ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES;

3.1.2.ANEXO II - MODELOS DE DECLARAÇÕES;

3.1.3.ANEX0 III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE - HABILITAÇÃO,
3 1 4 ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO;

gratuitamente.

4.0.DO SUPORTE LEGAL

j. 1 I Cr^cicnrcii n® in de 17 de iulho de 2002, Decreto Municipal n°. 031/2015,4.1.Esta licitação reger-se-á pela Le Federal n . „ o rrc ho 21 de iunho de 1993 e suas alterações

integrantes deste instrumento, independente de transcrição.

5.0.DO PRAZO E DOTAÇÃO

5.1.0 prazo máximo para a execução do oPi®®-. °™ ®^°,| StSd\VsVná'SS«eradoâ
ORC, e que admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, esta aoaixo inoicaao e
partir da emissão do Pedido de Compra:

Entrega: Conforme determinações da Administração Municipal

5.2.0 prazo de vigência do corraspondente contrato será determinado: atê o final do exercido financeiro de 2017.
considerado da data de sua assinatura;

5.3.AS despesas decorrentes do objeto da presente licitação, correrão por conta da seguinte dotação:
RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS
Dotação consignada no orçamento vigente 2017
Elemento de despesa /O
3.3.90.32.01 - Material, Bem para distribuição Gratuita ^



6.0.DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 7^^
R 1 n«i nmoonentes aue desejarem participar deste certame deverão entregar ao Pregoeiro dois erjyéio^pes
feJhadosTndSo respectivamente. PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTAÇÃO, devidamente 'de*ado^^ o ,acompanhados da'respectiva declaração de cumprimento dos requisitos de habilitaçao. nos termos^|efih!d^ ̂ ,
neste instrumento convocatório.

6.2.A participação neste certame é aberta a quaisquer interessados, inclusive as Microempresas. Empresas-de-
Pequeno Porte e Equiparados, nos termos da legislação vigente. ■

6 3 Não Doderão participar os interessados que se encontrem sob o regime falimentar. empresas estranpiras que
não fundoí^^^^^^^ que'tenham sido declarados -l^ôn-s
Administração Pública ou que estejam cumprindo a sanção de suspensão do direito de licitar e contratar co
ORO.

exigrdafdesS itl'.TreSeS nlfsí?o° aSs e^^^iSte. 'poS!"desconsiderado pa,^
efeito de participação no certame.

6.5.Quando observada a ocorrtncla da entrega apenas dos envelopes i""'° ao de
representante credenciado na respectiva sessão pública, ficará subentendido que o ücitante abdicou
lances verbais.

6.6.É vedada â participação em consórcio.

7.0.DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

tros^dornsr íu?o^=^^^^^

posteriormente por outro devidamente credenciado.

7.2.Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos.

79 1 Tratando-se do representante legal: o instrumento constitutivo da empresa na forma da Lei. quando for o
Ls^:Sr^ente «glsS "d quai esteiam expressos seus poderes para exercer direitos
e assumir obrigações em decorrência de tal investidora.

7 2 2 Tratando-se de procurador: a procuração por instrumento público ou particular da qual constem o^s
necessários poderes para formular verbalmente lances, negociar preços, firmar declarações, desistir ouafrazõeTL rSumo r?ra^^^^ todos os demais atos pertinentes ao certame; acompanhada do correspondente
fnstrurílnto drcons^^^^^^ empresa, quando for o caso. que comprove os poderes do mandante para a
outorga. Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida por cartório competente.
7.2.3.0 representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial que contenha foto.

necessários á participação no certame, desde que apresentados na forma definida neste instrumento.

7 5 No momento de abertura da sessão pública, cada ücitante. por intermédio do ̂ eu representante devidamente
credenciado apresentará, em separado de qualquer dos envelopes, a seguinte documentação.

7.5.1.Declaração de Elaboração Independente de Proposta - Anexo II.



7.5.2.Declaraçâo dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de tiabllltaçâo. conlorme modelo^; Ane|
/.

7.5.3.Comprovaçâo de que o licitante se enquadra nos termos do Art díffiòi
considerada microempresa ou empresa de ser fka através da a^^
simplificando na forma definida pela legislação vig^te. . P a^^pciaracâo exoressa formalmenté"^sina^^

fci'rssi.S'-rir;«sr!'r.t .
simplificado dispensado a ME ou EPP, previstos na Lei 123/06.

8.0.DA PROPOSTA DE PREÇOS

8.1.A proposta deuerá ser apresentada em 01(uma) via, dentro de envelope lacrado, contendo as seguintes
indicações no anverso;

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROPOSTA DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL N . 00020/2017

^  nome PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

O ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter os seguintes elementos:

necessário, o quantitativo e os valores unitário e total expressos em algarismos.

8 3 Será cotado um único preço, marca, modelo para cada item. com a utilização de duas casas decimais.
Indicações em contrário estão sujeitas a correções observando-se os seguintes critérios.
8.3.1.Falta de digitos: serão acrescidos zeros;

8 3 2 Excesso de dígitos- sendo o primeiro digito excedente menor que 5, todo o^nSS^ri o arSntómento do digito anterior para mais e os demais itens excedentes suprimrdos.
8.4.NO caso de aquisição de bens, a quanbdade mínima de DIspJS ím
inferior a 100% da estimativa detalhada no correspondente Termo ^ ado

^  contrário não desclassifica automaticamente a proposta apenas o respectivo item
8.5.A Proposta deverê ser redigida em «"?"= f TeS

S?L~pãgat'Xdf qTe'"^ 'pcdST WeSr 'atô'dís'T^u^Js fntõSefe
observações pertinentes que o licitante julgar necessárias.

8.6.Exlstindo discrepância entre o preço unitário e o valor total, resultado da multiplicação do preço unitário pela
quantidade, o preço unitário prevalecerá.

8.7.Fica estabelecido que havendo divergência de preços unitários para um mesmo produto ou serviço,
prevalecerá o de menor valor.

na multiplicação e/ou soma de valores, prevalecerá o valor corrigido.

motivo para a desclassificação da respectiva proposta.
/Ct ^



\

1^

8.10.É facultado ao licltaata, apresentar a proposta no prOprio modelo fornecido pelo ORC, desde
devidamente preenchido. '' \

8.11.Nas licitações para aquisição de mercadores o participante Indicará a origem dos produtos/|fertad^ A%
eventual falta da referida indicação não desclassificará o licitante. r i=- ^

8.12.Serâo desclassificadas as propostas que deixarem de atender as disposições deste Instrumento.
9.0.DA HABILITAÇÃO

91 OS documentos necessários à habilitação dos llcitantes. deverão ser apresentados em 01 (uma) via, dentro de
envelope lacrado, contendo as seguintes indicações no anverso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
DOCUMENTAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N . 00020/2017
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

O ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO deverá conter os seguintes elementos:

9.2.PESSOA JURÍDICA:

9.2.1.Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ.

922Ato constitutivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, e em se tratando desocfe^de^r açiraSrmpa^^ de documentos de eleição de seus admrnrstradores.
9 2.3.Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do últoo exercido

provisórios.

9.2.4.Regularidade para com a Fazenda Federal - certidão coniunta negativa de débitos relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União.

9.2.5.Certidões negativas das Fazendas Estadual e Municipal da sede do licitante ou outro equivalente na forma
da Lei.

Social e Caixa Econômica Federal, respectivamente.

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n» 5.452, de 1» de maio de 1943.

Anexo II.

9.2.9.Certldâo negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede do licitante. no máximo 30
(trinta) dias da data prevista para abertura das propostas.

9 2 10 Comorovacão de capacidade de desempenho anterior satisfatório, de atividade igual ou assemelhada aoob^tS Sa^o. fllíeSs de átestádo fornecido por pessoa iuridica de direfio púbirco ou pmrado.
9.3.Documentaçâo específica: ^

9.3.1.Licença Sanitária Estadual ou Municipal.

9 3 2 Comprovação da Autorização de Funcionamento da empresa licitante - ANVISA acompanhada, quando for
o caso, da correspondente autorização para comercialização de medicamentos controlados.



9 4 Os documentos de Habilitação deverão ser organizados na ordem descrita neste instrumento.SmTndiS^rsíonSXpodendo ser apresentados em original, por qualquer
cartório competente, pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio ou publicação ^ d^íifhia =1
quando for o caso. Estando perfeitamente legíveis, sem conter por «er Sas-®^
do orazo de validade e encerrados em envelope devidamente lacrado e indevassavel. Por ser ̂ genas?orm'SSde que lísal os trabalhos, a ausência do índice de que trata este item, nao inabilitará o li^çt^^
9 5 A falta de qualquer documento exigido, o seu vencimento, a ausência das cópias P®^'^®'^®"J °a

pelos licitantes, quando for o caso.

10.0.DO CRITÉRIO PARA JULGAMENTO

considerado o critério de menor preço apresentado para o correspondente item.

10.3.Na presente «citação será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte.

10 4 Para efeito do disposto neste instrumento, entende-se por empate aquelas situa^es em
apreinfâdas pelas ml^mpresas a empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 05 A (cinco por cento)
superiores ao melhor preço.

10.5.Ocorrendo a situação de empate conforme acima definida, proceder-se-à da seguinte forma.

105 1 A microemoresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar
nova proposta no máximo de 05{clnco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preciu
10 5 2 Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na ̂ oj^a do item anterio^^
serio íonvS^^ demais rLanescentes que por ventura se enquadrem na situação de empate acima
definida, na ordem de classificação, para exercício do mesmo direito,

in 5 ̂ No caso de eouivalêncla de valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno Porte que
« en^trím n?lntS como s«uáçâo dé empate, será reaf^ado sorielo entm elas para que se
Identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

10 6 Na hipótese de não-contrataçâo nos termos acima previstos, em que foi observada a situação empate eassegurado o tratamento diferendado a microempresa e empresa de pequeno porte, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

10.7.A situação de empate, na forma acima definida, somente se aplicará quando a melhor oferta Inicial não tiver
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

11.0.DA ORDEM DOS TRABALHOS

11 1 Para o recebimento dos envelopes e Inicio dos trabalhos será observada uma tolerância d®J 5 (quinze)
minutos após o horário fixado. Encerrado o prazo para recebimento dos envelopes, nenhum outro será aceito.
11 2. Declarada aberta à sessão pública pelo Pregoeiro, será efetuado o de^í^o ctedendame^^^^^^^^^^^
Somente participará ativamente da reunião um representante de cada licitante, podendo, no entanto, ser assistida
por qualquer pessoa que se interessar.

113 O não comparecimento do representante de qualquer dos licitantes não Impedirá a ®f®t'^®Ç®° J®.«ádo que allIpíS SáÇâo riéste certariie iriipBca ria total aoéitaçâo dé todas as condiçUés astabéleoidas
neste Instrumento Convocatório e seus anexos.



11.4. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação de documentação ^2
envelopes ou de qualquer elemento exigido e não apresentado na reunião destinada ao recebime^Ma^
propostas de preços.

11.5. O Pregoeiro receberá de cada representante os envelopes Proposta de e
declaração, separada de qualquer dos envelopes, dando ciência de que cumpre plenamente os r^qdiSitogJ^y
habilitação.

11.6. Posteriormente abrirá os envelopes Propostas de Preços, rubricará o seu ̂ o^eúdo junt^^
Equipe de Apoio, conferindo-as quanto á validade e cumprimento das exigências constantes no instrumento
convocatório e solicitará dos licitantes que examinem a documentação neles contidas.

11 7 Prossequindo os trabalhos, o Pregoeiro analisará os documentos e as observações porventura formuladas
peios licitantes. dando-Ittes ciência, em seguida, da classificação iniciai, indicando a Proponte de ™no' P'^ =
aquelas em valores sucessivos e superiores em até dez por cento, reiativamente a d® menor valor, para cada item
cotado. Entretanto, se assim julgar necessário, poderá divulgar o resultado numa nova reun ã .

11 R Não havendo oara cada item licitado pelo menos três propostas nas condições acima definidas, serão^ÍlLsifliadas aí subsequentes, até o máximo de três, quaisquer que sejam os preços.
oferecidos.

11 9 Em seouida será dado inicio à etapa de apresentação de lances verbais pelos representantes dos '"citantes
inicialmente classificados que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes a
St âlr maior preço. Serio teaiizadas tantas rodadas de lances verbais quartas^

^ necessárias. Esta etapa poderá ser interrompida, marcando-se uma nova sessão publica para continuidade
trabalhos, a critério do Pregoeiro.

11 10 Não serão aceitos lances com valores irrisórios, incompatíveis com o valor o^Çado. e deve^^^^
em DerSntual de desconto. A desistência em apresentar lance verbal, quando convidado pelo Pregoeiro
impliíará na exclusão do licitante apenas da etapa de lances
manutenção do último preço apresentado, para efeito de classificação final das propostas.

1111 Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas ás propostas o Pregoeiro examinará a aceitabilidade
da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.

1112 Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo ^ documentação de

° endtre adSÍSi^do o respeiJivo item, obieto deste certame, apds o transcurso da competente fase
recursal, quando for o caso.

11 13 Se a oferta não for aceitável ou se o licitante não atender as exigência habilitatórias. o PregoeiroII 0?eSs Squels, na oídem de ciassificaçâo, verifiçando a sua aceiteWdade e
do proponente, e assim sucessivamente, até a apuraçao de uma proposta q
instrumento convocatório.

11.14.Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registradas todas as ocorrências e que. ao final,
será assinada pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e licitantes presentes.

observando-se o seguinte procedimento;

11.15.1.AS microempresas e empresas de pequeno porte, f»r ocasião

=rrum\rrnea:Ste^ eTeMiiMrr^^^^^^^^ eliJ^umenteçáb,:
mesmo que esta apresente alguma restrição,

11.15.2.Havendo aiguma restrição na comprovação da regularidade fiscai e
Ho nRíririrní dias úteis culo termo inicial correspondera ao momento em que o licitante for declarado venceoor,
prorrogáveis por igual" período, a critério do ORC, para a regularização da
parcelamento do débito, e emissão da eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão nega



1115 3 A não-reaularização da documentação, no prazo acima previsto, implicará decadêi^ia do direito à
sanções previstas no An: 81. da Lei 8.666/93, sendo

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação,

12.0.DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS

12 1 Havendo proposta com valor unitário manifestamente inexeqüivel nos termos do Art. "■
mesmo será desconsiderado. Esta ocorrência não desclassifica automaticamente a ProP°sta. quando for p-c^o.apenas o item correspondente, relacionado no Anexo I - Termo de Referencia -, na coluna código.
13.0.DOS RECURSOS

13.1.Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer,
observando-se o disposto no Art. 4°, Inciso XVIII, da Lei Federal n . 10.520.

13.2.0 acoltiimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
13.3.A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a
adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.
13.4.Decididos os recursos, a autoridade superior do ORO fará a adjudicação do objeto da licitação ao proponente
vencedor.

13 5 0 recurso será dirigido à autoridade superior do ORO, por intermédio do Pregoeiro ^evenjJo sero%11ial. nS horários oorriials de axpedierite das 08:00 as 12:00 horas, excloss/ahiente oo
seguinte endereço: Rua FIávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB.
14.0.DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
14 1 rnnriuído a fase comoetitiva ordenada às propostas apresentadas, analisada a documentação de
habilitação e observados os recursos porventura interpostos na forma da legislação vigente, orela órif condS^r^^^ trabalhos desenvolvidos no certame, remetendo-o a autoridade superior do ORCjuntamente com os elementos constitutivos do processo, necessários à Adjudicação e Homologação da respectiva
licitação, quando for o caso.

14 2 A autoridade superior do ORC poderá, no entanto, tendo em vista sempre a defesa dos ^Jfsccídar Tdefxar de total oú parcialmente, o resultado apresentado pelo Pregoeiro, .revogai ou
considerar nula a Licitação, desde que apresente a devida fundamentação exigida pela legislação vigente,
resguardados os direitos dos licitantes.

15.0.DO CONTRATO

15 1 APÓS a homologação pela autoridade superior do ORC, o adjudicatário será convocado fde 05 (cincol dias consecutivos da data de recebimento da notificação, assinar o respectivo contrato, quando for o2» S,^rerSSade cori, as modalidades permitidas peia Lei 8.666/93, podeado o mesmo sofrer
alterações na forma definida pela referida Lei.

15 2 Não atendendo á convocação para assinar o contrato, e ocorrendo esta dentro do fjf fproposta, o licitante perderá todos os direitos que porventura tenha obtido como vencedor da licitaçao.
15 3 É oermitido ao ORC no caso do licitante vencedor não comparecer para assinatura do contrato P^^® ®2rid'^?s eSaXídos Mrivlc^^ os iicitshtes remahescshtes. na ordem de classtoçao e sucessivamerite,
para fazê-lo em igual prazo do licitante vencedor.

15.4.0 contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante Junilateralmente pela Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e será resci
de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93.
15.5.0 Coritratado flca obrigado a aoeitar, rias mesmas condições oontratoais, os acréscimos ou supressões que
se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

I

16.0.DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16 1 Quem convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar entregariu apres^ntaTrcume^^^^^^ falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto.



nâo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo '"'doneo ou cometer
fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União. Estados. Distrito
descredenciado do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf e de
mantidos por Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo
previstas neste Edital e das demais cominações legais. / 1:

16.2.A recusa injusta em deixar de cumpnr as obrigações assumidas «
garantida a prévia defesa, às seguintes penaiidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8 6^3. a adw^ciax^^
multa de mora de O 5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por d a de ̂t^so ̂enTrega no inSo ou objeto ora contíatado; c - multa de 10% (dez por c^o) sobre^^^^^^^

contratado pela inexecução total ou parcial do contrato: d - simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis
fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.

16 3.Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15
Contratada, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagannento a 'l"® ° S
jus. acrescido de juros moratórios de 1 % (um por cento) ao mês. ou, quando for o caso. cobrado judicialmente.
16 4 Adós a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á comunicação escrita a Contratada eJubiicado na oficial. excluidas%s penalidades de advertência e multa Vo caS^o
constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato sera registrado no cadastro
correspondente.

17.0.DO RECEBIMENTO OU COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

17 10 recebimento ou a comprovação de execução pelo ORO do objeto licitado, observadas suas caracterisficaj
se fará mediante recibo ou equivalente emitido por funcionário ou comissão especifica devidamente designadosSét a ve1S^r,uà„^dade. qualidade e'outros aspectos inerentes nos temtos deste rnstrumento, das
normas técnicas e legislação pertinentes, e conseqüente aceitação.

18.0.DO PAGAMENTO

18.1.0 pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às ®
adotados pelo ORO. da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias. contados do período de
adimplemento.

18.2.0 desemboiso máximo do periodo. nâo será superior ao vaior do respectivo adintgem^
cronograma aprovado, quando for o caso. e sempre em conformidade com a disponibilidade de recurso^
financeiros.

1R R isipnhum valor será oaqo a Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que
íheforCXem^rtun^^^ eu inadimplência, a quai poderá ser compensada com o pagamento
pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer natureza.

19.0.DO REAJUSTAMENTO

19.1.0S preços contratados são fixos pelo período de um ano. exceto para os casos previstos no Art. 65. §§ 5» e
6®. da Lei 8.666/93.

IQ 2 Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação pue as
inTcfaZér. nos do Art. 65. inciso li. Aiinea d. da Lei 8.666/93. msxlrante comprovação

documental e requerimento expresso da Contratada.

20.0.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1.Não será devida aos proponentes pela elaboração e/ou apresentação de documentação relativa ao certamê.
qualquer tipo de indenização.

20.2.Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de uma
Licitante.

20.3.A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões ̂ ®'"^®^®®®® o® Po°
superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por ilegalidade, de oficio ou por
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.



20.4.Caso as datas previstas pata a realização dos eventos da presente
havendo ratiflcaçâo da convocação, ficam transferidos automaficamente para o pnmeiro dia util subsgdpnte, pp^
mesmo local e hora anteriormente previstos. %\

20 5 Ocorrendo a supressão de serviços, se o Contratado já houver adquirido os materiais efmâSoTríesmo^ dlv^ ser pagos pelo ORC. pelo preço de aquisição regularmente comprovadq^p^esd^^/
sejam de boa qualidade e aceitos pela fiscalização.

20 6 Os orecos unitários para a realização de novos serviços surgidos durante a execução do contrato, serãopmpSte^a SíSfe submetido's â apreciação do ORC. A ezecuçâo dos sennços nâo previstos será,
regulada pelas condições e cláusulas do contrato original.

20.7.O ORC por conveniência administrativa ou técnica, se reserva no direito de paralisar a qualquer tempo p
execução dos serviços, cientificando devidamente o Contratado.

hipótese em que tal comunicado não terá efeito de recurso.

20 9 Nos valores apresentados pelos licitantes. já deverão estar incluídos os custos comSdSostos, encargr», fretes e outros que venham a incidir sobre os respecbvos preços.
20.10.Este instrumento convocatório e todos os seus elementos
magnético, podendo ser obtidos junto ao Pregoeiro, observados os procedimentos definidos pelo ORC.

instrução do processo.

20.12.Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame, excluído qualquer outro, o foro competente é o da
Comarca de Belém.

Belém - PB. 03 çfe Abd e2017.

fASTIAO ALVES
'fegoeiro Oficial
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ANEXO I - PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2017

TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES

1.0.DO OBJETO

1.1.Constitui objeto desta licitação: Aquisições de Medicamentos por percentual de desconto pela ABCFarma /
similar para melhor atender as necessidades da população do município.

2.0.JUSTIFICATIVA

2.1.Considerando as necessidades do ORC. tem o presente ^erm® a finalidade
adequadamente, os procedimentos necessários para viabilizar a contratação em tela. As características e
especificações do objeto ora licitado são:

ÇÕDÍGÕ DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
ni Tabela ABC Farma (Medicamentos ÈticoSj G^éricqs e Sinrijlares) ^7® i ^

3.0.OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

•í 1 Resoonsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária epor âs despesas e'Jmpromissos assumidos, a qualquer titulo, perante seus
fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado.

•Í 9 c;iihi5tituir arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem alteraçõesSorllJ^és, i;í?eí^W« ou quaisquer Irregularidades dlscmpantes âs exigências do Instrumento de a|uste,
pactuado, ainda que constatados após o recebimento e/ou pagamento.

3.3.Não transferir a outrem. no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante prévia e expressa
autorização da Contratante.

3 4 Manter durante a vigência do contrato ou instrumentos equivalente, em compatibilidade com aj obrigagjes
assumidas! todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório. se for o
caso, apresentando a Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado. I

3.5.Emitir Nota Fiscal correspondente á sede ou filial da empresa que apresentou a documentação na fase de
habilitação.

3 6 Executar todas as obrigações assumidas com observância a melhor técnica vigente, enquadrando-se.
rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas correspondentes.

4.0.DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS

4 1 Havendo proposta com valor unitário manifestamente inexeqüível nos termos do 48 II. da Lei 8^666/9^^^^
mesmo será desconsiderado. Esta ocorrência não desclassifica automaticamente a proposta, quando for o caso.
apenas o item correspondente, relacionado neste anexo.

5.0.MODELO DA PROPOSTA



11^ nartP intearante deste Termo de Referência o modelo de proposta de preços correspondente. PO^endo p
licitante apresentar a sua proposta no próprio modelo fofnecido. desde que seja devidamente preeric^^.^,^,
conforme faculta o instrumento convocatório - Anexo 0/. H tf

fegoei
ALVES

Oficial
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ANEXO 01 AO TERMO DE REFERÊNCIA - PROPOSTA

PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2017

PROPOSTA

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N® 00020/2017 |

OBJETO: Aquisições de Medicamentos por percentual de desconto pela ABCFarma / similar para melhor atender
as necessidades da população do município.

PROPONENTE:

Prezados Senhores.

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo.

CÓDÍGOT DÍSCRIMINACÃÕ^^ iMÃRCÃ/MÓbÉLÓÜNÍDÃDÉiQUÁNWAbÉP/uWTj^^^
% 1

1 Tabela ABC Farma (Medicamentosl
Éticos, Genéricos e Similares) i.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA - R$

PRAZO - Item 5.0:

PAGAMENTO - Item 18.0:

VALIDADE DA PROPOSTA - Item 8.0:

de de

Responsável

CNPJ
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ANEXO II - PREGÃO PRESENCIAL N» 00020/2017

MODELOS DE DECLARAÇÕES

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N" 00020/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

PROPONENTE

CNPJ

1.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento do disposto no Art. 7°, Inciso XXXIll, da CF - Art. 27, Inciso V, da Lei
8.666/93.

O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatarnento ao disposto no Art
Constituição Federai. Lei 9.854. de 27 de outubro de 1999. declara nao P.°ssu>r em seu quadro de^
funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou
anos. em qualquer trabalho; podendo existir menores de quatorze anos na condição de aprendiz na forma da
legislação vigente.

2.0 - DECLARAÇÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a participação na licitação.

Conforme exigência contida na Lei 8.666/93, Art. 32. §2'>. o proponente acima qualificado, ® "f ° ®
presente data fato impeditivo no que diz respeito à habilitaçâo/participaçao na presente licitação, "âo sp
eSSndrem Sncoílata ou osfâdo «man». esfândo dente da
posteriores Ressalta ainda, não estar sofrendo penalidade de declaraçao de idoneidade no âmbito da
administração Federai, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, arcando civil e criminalmente pela presente
afirmação.

3.0 - DECLARAÇÃO de submeter-se a todas as cláusulas e condições do correspondente instrumento
convocatório.

O proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas do respectivo instrumento
convocatório e submeter-se as condições nele estipuladas.

Local e Data.

NOME/ASSINATURA/CARGO
Representante legal do proponente. O

AS DEC^^ÇÔES deverão SER ELABORADAS EM PAPEL TIMBRADD DO LICITANTE, GUANDO FOR O CASO.



FOLHA 02102

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

'ín. OiJJ]
PROPONENTE;

CNPJ:

4.0 - DECLARAÇÃO de elaboração independente de proposta.

fidentificacâo completa do representante do licitante). como representante devidamente constituído dp;
íidentificacâo completa do licitante ou do consórcio), doravante denominado (licitante/consorcio), para dp;d?spoS?no ?tem° Pregão Presencial n» 00020/2017. declara, sob as penas da lei. em especial P;
art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a oroDosta aoresentada para participar do Pregão Presencial n» 00020/2017 foi elaborada de maneirp;
independente pelo licitante. e o conteúdo da proposta não foi. "o ̂ ^0 ou ern J
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presenipia r| ,
00020/2017. por qualquer meio ou por qualquer pessoa; i i

i .,

w a intenção de aoresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Presencial n° 00020/2017 não fo^
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial n

^ 00020/2017. por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

o) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 'If
potencial ou de fato do Pregão Presencial n" 00020/2017 quanto a participar ou não da referida licitação.
d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial n® 0°°29/2017 não serajo todo
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial oufato do Pregão Presencial n° 00020/2017 antes da adjudicação do objeto da referida licitaçao.

ei oue o conteúdo da proposta apresentada para participação do Pregão Presencial n° 00020/2017 não foi. n^
todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municip
Belém antes da abertura oficial das propostas; e , . I :

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações
para firmá-la.

Local e Data.

NOME/ASSINATIRA/CARGO
Representante legal do proponente

AS DECwSçÔES DEVERÃO SER ELABORADAS EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE. GUANDO FOR O CASO.
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ANEXO III - PREGÃO PRESENCIAL N" 00020/2017

MODELOS DA DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE - HABILITAÇÃO

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N" 00020/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

/f
fe íis. 036-5!
\% 'O

PROPONENTE

CNPJ

1.0 - DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE para habilitação previsto no Art. 4», Inciso VII, da Lei 10.520/02.

O oroDonente acima qualificado, declara, em conformidade com o disposto no Art 4°. Inciso VII. da Lei 10.520/02qu^est^ a^oTcumprir plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos no respectivo instrumento
convocatório que rege o certame acima indicado.

Local e Data.

NOME/ASSINATURA/CARGO
Representante legal do proponente.

S deoaSSo devera ser elaborada em papel timbrado do licitante, quando for o caso.
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ANEXO IV - PREGÃO PRESENCIAL N» 00020/2017

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N": ..../2017-CPL i

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
MUNICIPAL DE BELÉM E PARA FORNECIMENTO CONFORME

^  DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura Municipal
74 - Centro - Belém - PB. CNPJ n° 08.928.517/0001-57. neste ato representada pela Pr®^®!^,,?®"®^®
Freitas de Souza Lima Barbosa. Brasileira. Casada, residente e domiciliada na Rua Brasiliano da Costa. 600 -
Centro - Belém - PB. CPF n° 716.329.644-49. doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado -

CNPJ n° neste ato representado por.... residente e■■"""■. ■ ' CPF n° Carteira de Identidade n° doravante simplesmente CONTRATAUU.
decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições
seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA ■ DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:

Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Pre^noiai n« 00020001? ShfdTMiVé
Federal n° 10 520 de 17 de julho de 2002. Decreto Municipal n°. 031/2015, de 01 de Julho de zuio.
subsidiariamente pela Lei Federal n» 8.666. de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como a
Lei Complementar n» 123, de 14 de dezembro de 2006. alterada.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:

O presente contrato tem por objeto: Aquisições de Medicamentos por percentual de desconto pela ABCFarma,/
similar para melhor atender as necessidades da população do município.
o fornecimento deverá obedecer rigorosamente às condições expressas neste inslwnpnlo. toenS°MrtÍPregão Presencial n° 00020/2017 e instruções da Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes
integrantes do presente contrato, independente de transcrição.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ ... (...).

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:

Os preços contratados são fixos pelo período de um ano. exceto para os casos previstos no Art. 65. §§ 5" e 6°. da
Lei 8.666/93.

i

Oconando o deseauiiibrio econõmico-financeirn do contrato, poderá ser restabelecida a relação que as partesíSSIam ?nicSente, nos termos do Art, 65. inciso ii. Aiinea d. da Lei 8.666/93. mediante comprovação
documental e requerimento expresso da Contratada.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:



As despesss correrão por conte da seguinte dotação, constante do orçamento vigente. - -
RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS
Dotação consignada no orçamento vigente 2017 / ' ■ ' v,
Elemento de despesa Q3 |
3.3.90.32.01 - Material, Bem para distribuição Gratuita • ,■

^ :
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado na Tesouraria da Contratante, mediante processo regular, da seguinte maneira; Parp :
ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS:

O prazo máximo para a execução do objeto ora contratado, conforme suas características, e 9"® admitpprorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado a partir da emissãp
do Pedido de Compra:

Entrega: Conforme determinações da Administração Municipal , . r v« ho om?
O prazo de vigência do presente contrato será determinado: até o final do exercício financeiro de 2017,
considerado da data de sua assinatura.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

C? a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo com as respectivas cláusulas
do presente contrato;

b - Proporcionar a Contratada todos os meios necessários para o fiel fornecimento contratado, ^
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos produtos, ®mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: . » »
a - Executar devidamente o fornecimento descrito na Cláusula correspondente do presente contrato, dentro dosmeltiores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com
observância aos prazos estipulados; frih.itária a
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes á legislação fiscal, civil, tributária e
trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer titulo, perante seu.sfornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado; _ mio n
c ■ Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pela Contratante, quando da execução do contrato, que o
represente integralmente em todos os seus atos; i •
d - Permitir e facilitar a fiscalização da Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados,
e- Será responsável pelos danos causados diretamente a Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou^  dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento pelo órgão interessado;

f - Não ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o conhecimento e
a devida autorização expressa da Contratante;

g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando a Contratante os
documentos necessários, sempre que solicitado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO:

Este contrato poderá ser alterado, unilateralmente pela Contratante ou por acordo entre as partes, nos casoV
previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei
8.666/93.

O Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:



A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitara o Contratado
garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93; a - advertência, p
- multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atras^ na
entrega, no inicio ou na execução do objeto ora contratado; c - multa de 10% (dez por cento) sobr^^j,#^
contratado pela Inexecuçâo total ou parcial do contrato; d - simultaneamente, qualquer das penalidad|s cabíveis^fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02. ^ Q3^-; sj;
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO: ' ̂

Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Belém.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai assinado pelas partes
e por duas testemunhas.

Belém - PB,... de dei2017.,

TESTEMUNHAS P^LA CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SELEM
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA
BARBOSA

Prefeita

716.329.644^9

PELA CONTRATADA


