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EDITAL
DISPENSA ELETRONICA N. 0 002 /2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 0 047/2022

OBJETO: Selegao de propostas para Aquisigao de Bicicletas para os Agentes Comunitarios
de Saude e Agentes de Endemia da Zona Urbana. para Atendimento a Unidade basica de
Saude Maria Cana Brava no Municipio de Sao Valerio - TO, de acordo com as
especificagoes e quantidades constantes neste termo de referenda.

IMPORTANTE:

• Enderego eletronico para cadastro das propostas e participagao da disputa:
https:/ /bnccompras.com/Home/Reaister

•Edital cadastrado sob o numero: DE 002/2022

•Modalidade/Tipo: Dispensa de Licitagao Eletronica /Menor Prego por Item

•Limite de acolhimento de propostas: 24/06/2022 - 8h00

•Abertura de Propostas: 24/06/2022 - 08h30

•Inicio da Disputa de Pregos: 24/06/2022- 9h00

•Formalizagao de Consultas e-mail: iicitacaovA5aovale1io.to.aov.br ou cpI'Q'saovolerio.to.oov.br

•Referencia de Tempo: Para todas as referencias de tempo sera considerado o horario deBrasilia (DF).

1 - DISPOSIQOES PRELIMINARES:

1.1 - A dispensa eletronica sera realizada em sessao publica, por meio da INTERNET,

mediante condigoes de seguranga - criptografia e autenticagao - em todas as suas fases
atraves da Bolsa Nacional de Pregos - www.bnc.org.br “ Acesso Identificado”.

1.1.1 - Os trabalhos serao conduzidos por servidor municipal, denominado Agente de
Contratagao, mediante a insergao e monitoramento de dados gerados ou transferidos para
o aplicativo Dispensa Eletronica constante da pagina eletronica da BNC.
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1.1.2 - O valor estimado para a contratagao, se nao constar expressamente do edital,

possuira carater sigiloso e sera disponibilizado exclusiva e permanentemente aos orgaos de

controle externa e inferno.
1.1.3 - O carater sigiloso do valor estimado para a contratagao sera fundamentado no § 3°
do art. 7° da Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011, e no art. 20 do Decreto n° 7.724/12.

1.1.4 - Para fins do disposto no item 1.1.2, o valor estimado para a contratagao sera tornado
publico apenas e imediatamente apos o encerramento do envio de lances, sem prejuizo da
divulgagao do detalhamento dos quantitativos e das demais informagoes necessarias a
elaboragao das propostas.

2. CONDigOES PARA PARTICIPAQAO

2.1. Poderao participar da presente licitagao as pessoas juridicas do ramo pertinente ao
OBJETO licitados neste certame, que atenderem a todas as exigencias, inclusive quanto
a documentagao, constantes deste Edital e seus anexos.

2.2, Nao poderao participar desta licitagao os interessados que se encontrarem sobre
falencia, concurso de credores, dissolugao, liquidagao, empresas estrangeiras que nao
funcionam no pais, nem aqueles que tenham sido declarados inidoneos para licitar ou
contratar com a Administragao Publica, ou punidos com suspensao do direito de licitar
e contratar com a Administragao Publica Estadual, bem como aqueles relacionados na
Lei n° 14.133/21.

3. Todas empresas devem estar regularmente cadastrada junto a Bolsa Nacional de Pregos -
www.bnc.org.br, e com o consequente credenciamento junto ao aplicativo da mesma,
sendo que a apresentagao do cadastramento nao desobriga o participante a apresentar a
documentagao exigida para a habilitagao relacionada no ITEM 10.
a) A habilitagao dos licitantes devera ser comprovada por meio de previa e regular
inscriqrao cadastral prevista no ITEM 10 deste Edital, junto a BOLSA NACIONAL DE PREGOS.
b) O credenciamento tempestivo do licitante junto a BOLSA NACIONAL DE PREQOS e
conditio sine qua non para sua efetiva habilitagao na modalidade licitatoria Dispensa
Eletronica.
c) Para a habilitagao nesta Dispensa Eletronica, o licitante devera estar tempestivamente

credenciando no sistema acima, devendo encaminhar, exclusivamente por meio do
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sistema, concomitantemente com os documentos de habilitagao exigidos no item 10,

proposta com a descrigao do objeto ofertado, marca e prego, ate a data e horario
estabelecidos para abertura da sessao.
3 . 1 - 0 envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitagao exigidos no
edital, nos termos do disposto acima, ocorrera por meio de chave de acesso e senha.

3.2 - Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitagao
anteriormente inseridos no sistema, ate a abertura da sessao publica.

3.3 - Na etapa de apresentagao da proposta e dos documentos de habilitagao pelo
licitante, nao havera ordem de classificagao das propostas, o que ocorrera somente apos os
procedimentos de que trata o Capi'tulo IX do Decreto 10.024/19.

3.4 - Os documentos que compoem a proposta e a habilitagao do licitante melhor
classificado somente serao disponibilizados para avaliagao da Agente de Contratagao e
para acesso publico apos o encerramento do envio de lances.

3.5 - Os documentos complementares a proposta e a habilitagao, quando necessarios a
confirmagao daqueles exigidos no edital e ja apresentados, serao encaminhados pelo
licitante melhor classificado apos o encerramento do envio de lances, no prazo de ate 02
(duas) horas contado da soiicitagao da Agente de Contratagao no sistema.

3.6. O custo de operacionalizagao pelo uso da Plataforma de Dispensa Eletronica, a tftulo
de remuneragao pela utilizagao dos recursos da tecnologia da informagao ficara a cargo
do licitante, que podera escolher entre os Pianos de Adesao junto a BOLSA NACIONAl DE
PRECOS.

Correra por conta das licitantes todos os custos decorrentes da elaboragao e
apresentagao de suas propostas, nao sendo devida nenhuma indenizagao as licitantes pela
realizagao de tais atos.

3.7.

4. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAgOES DA BOLSA NACIONAL DE COMPRAS

4.1. As pessoas jurfdicas ou firmas individuals interessadas deverao nomear atraves do
instrumento de mandato previsto neste termo, com firma reconhecida, operador
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devidamente credenciado em qualquer empresa associada a Bolsa Nacional de Gompras,

atribuindo poderes para formular lances de pregos e praticar todos os demais atos e
operagoes no site: www.bnc.ora.br.
4.2. A participagao do licitante na dispensa eletronica se dara por meio de participagao
direta ou atraves de empresas associadas a BNC - Bolsa Nacional de Compras, a qual
devera manifestar, por meio de seu operador designado. em campo proprio do sistema,

pleno conhecimento, aceitagao e atendimento as exigencias de habilitagao previstas no
Edital.

4.3. O acesso do operador a dispensa, para efeito de encaminhamento de proposta de
prego e lances sucessivos de pregos, em nome do licitante, somente se dara mediante
previa definigao de senha privativa.

4.4. A chave de identificagao e a senha dos operadores poderao ser utilizadas em qualquer
dispensa eletronico, salvo quando canceladas por solicitagao do credenciado ou por
iniciativa da BNC - Bolsa Nacional de Compras.

4.5. E de exclusiva responsabilidade do usuario o sigilo da senha, bem como seu uso em
qualquer transagao efetuada diretamente ou por seu representante, nao cabendo a BNC-
Bolsa Nacional de Compras a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema
eletronico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presungao de
capacidade tecnica para realizagao das transagoes inerentes a dispensa eletronica.

4.7. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presungao de sua capacidade tecnica para realizagao
das transagoes inerentes a esta Dispensa.

4.8. O uso da senha de acesso pelo licitante e de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transagao efetuada diretamente ou por seu representante, nao cabendo ao
provedor do sistema, ou ao orgao ou entidade responsavel por esta licitagao,

responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO-TO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

. P^efeitura Muniopal de

*Sao Valerio
Uniao, Trabalho e Prosperidode

Afa . iOiU 20204X

4.9. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverao ser comunicadas imediatamente ao

provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

5. DA PARTICIPAgAO

5.1. A participagao na Dispensa Eietronico se dara por meio da digitagao da senha pessoal

e intransferfvel do licitante e subsequente encaminhamento da proposta de pregos,

exclusivamente por meio da Piataforma Eletronica, observados data e horario limite
estabelecidos.

5.2. Cabera ao licitante acompanhar atentamente as operagoes na Piataforma Eletronica
durante a sessao publica da dispensa, ficando responsavel pelo onus decorrente da perda
de negocios diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pela Piataforma
Eletronica ou da desconexao;

5.3. Qualquer duvida em relagao ao acesso no sistema operacional podera ser esclarecida
diretamente a empresa associada pelos telefones: Pinhais-PR (41) 3557-2103 (41) 991367677
e, ou atraves da Bolsa Nacional de Compras pelo e-mail contatO’@bnc.ora.br.

6. DA SESSAO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAQAO DOS LANCES

6.1. A partir do horario previsto no Edital e na Piataforma Eletronica, tera inicio a sessao
publica da dispensa eletronica, com a divulgagao das propostas de pregos recebidas,
passando a Agente de Contratagao a avaliar a aceitabilidade das propostas.

6.2 - Classificadas as propostas, a Agente de Contratagao dara inicio a fase competitiva,
oportunidade em que os licitantes poderao encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eietronico. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observados o horario
fixado para abertura da sessao publica e as regras estabelecidas no edital.

6.3. Aberta a etapa competitiva, os representdntes dos fornecedores deverao estar
conectados a Piataforma Eletronica para participar da sessao de lances. A cada lance
ofertado o participante sera imediatamente informado de seu recebimento e respective

horario de registro e valor;
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6.4. O licitante somente podera oferecer valor inferior ao ultimo lance por ele ofertado e
registrado pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo minimo de diferenga de
valores entre os lances, que incidira tanto em relagao aos lances intermediaries quanto em
relagao ao lance que cobrir a melhor oferta.

6.5. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

6.6. Durante o transcurso da sessao publica os participantes serao informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado. A plataforma nao identificara o autor dos lances
aos demais participantes e nem a Agente de Contratagao e Equipe de Apoio.

6.7. Na hipotese de o sistema eletronico desconectar para a Agente de Contratagao no
decorrer da etapa de envio de lances da sessao publica e permanecer acessivel aos
licitantes, os lances continuarao sendo recebidos. sem prejuizo dos atos realizados.

6.8. Quando a desconexao do sistema eletronico para a Agente de Contratagao persistir
por tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente
decorridas vinte e quatro horas apos a comunicagao do fato aos participantes, no sitio
eletronico utilizado para divulgagao.

6.9 - Sera adotado para o envio de lances na dispensa eletronico os seguintes modos de
disputa: aberto - os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes,

conforme o criterio de julgamento adotado no edital.

6.10 - No modo de disputa aberto, a etapa de envio de lances na sessao publica durara dez
10 e, apos isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance
ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragao da sessao publica.

6.11 - A prorrogacao automatica da etapa de envio de lances sera de dois minutos e

ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogagao, inclusive quando se tratar de lances intermediaries.

6.12 - Na hipotese de nao haver novos lances na forma acima a sessao publica sera
encerrada automaticamente.
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6.13 - Encerrada a sessao publica sem prorrogagao automatica pelo sistema, a Agente de
Contratagao podera, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinicio da etapa de
envio de lances, em prol da consecugdo do melhor prego disposto no § unico do art. 7° do
Decreto 10.024, mediante justificativa.

6.14 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, a Agente de Contratagao
devera encaminhar, pelo sistema eletrdnico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor prego, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociagdo
em condigoes diferentes das previstas no edital.

6.15 - A negociagao sera realizada por meio do sistema e podera ser acompanhada pelos
demais licitantes.

6.16 - Encerrada a etapa de negociagao, a Agente de Contratagao examinara a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a adequagao ao objeto e a compatibilidade do
prego em relagao ao maximo estipulado para contratagao no edital e verificara a
habilitagao do licitante conforme disposigoes do edital.

6.17. A plataforma informara a proposta de menor valor do item imediatamente apos o
encerramento da etapa de lances ou, quando tor o caso, apos negociagao e decisao pela
Agente de Contratagao acerca da aceitagao do lance de maior valor;

6.18 - Apos a conferencia e consulta, e se os documentos comprobatorios de habilitagao
estiverem de acordo com o solicitado, sera declarado o (s) licitante (s) vencedor (es) do
lote/item e aberto o prazo para manifestagdo de intengao de interposigao de
Sendo que nesse momento ficara franqueada a todos os licitantes a consulta dos
documentos, cadastrados na plataforma, do ( s) licitante (s) vencedor (es) do lote/item.

recurso.

6.19. Se a proposta ou o lance do lote/item de menor oferta nao for aceitavel, por
inexequibilidade, ou se o fornecedor desatender as exigencias habilitatorias a Agente de
contratagao examinara a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua
compatibilidade e a habilitagao do participante. na ordem de classificagao, e assim
sucessivamente, ate a apuragao de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Tambem
nessa etapa a Agente de Contratagao podera negociar com o participante para que seja
obtido valor melhor;



fcSTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO-TO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

/” P'cfsitura Municipal dc

C jdu voierio
Umao, Trabalho e Prospertdade

Mu 1C2h2QW

6.20 - A aceitabilidade sera aferida a partir dos pregos de mercado vigentes na data da

apresentagao das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo orgao licitante,

que sera juntada aos autos por ocasiao do julgamento.

6.21. Constatando o atendimento das exigencias fixadas no Edital, o objeto sera adjudicado

ao( s) autor (es) da( s) proposta ( s) ou lance de menor valor do lote/item.

6.22 - A Agente de Contratagao podera. no julgamento da habilitagao e das propostas,

sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua
validade jundica, mediante decisao fundamentada, registrada em ata e acessivel aos
licitantes, e Ihes atribuira validade e eficacia para fins de habilitagao e classificagao.

6.23 - Na hipotese de necessidade de suspensao da sessdo publica para a realizagao de
diligencias, com vistas ao saneamento de que trata o caput, a sessdo publica somente
podera ser reiniciada mediante aviso previo no sistema com, no minimo, vinte e quatro
horas de antecedencia, e a ocorrencia sera registrada em ata.

7. PROPOSTA NA PLATAFORMA ELETRONICA

7.1. O encaminhamento de proposta(s) para a Plataforma de Dispensa Eletronica pressupoe
o pleno conhecimento e atendimento as exigencias de habilitagao previstas no Edital. O
Licitante sera responsavel por todas as transagoes que forem efetuadas
Plataforma Eletronica, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances;

em seu nome na

7.2. Poderao ser inabilitadas as propostas inseridas na Plataforma de Dispensa Eletronica que
deixarem de confer; a) as especificagoes dos itens
especificagoes constantes no Termo de Referenda: b) proposta de pregos, com mais de
duas casas decimais, haja vista que deverao ser apresentadas com no maximo duas casas.

em conformidade com as

7.3. A nao insergao de proposta contendo as informagoes solicitadas na alinea "a" do sub-

ITEM 7.2 implicara na DESCLASSIFICAQAO da empresa, face a ausencia de dados suficientes
para a classificagao da(s) proposta(s).

8. PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO
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8.1. Os licitanles encaminharao, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente
com os documentos de habilitagao exigidos no edital, proposta com a descrigao do objeto

ofertado e o prego, ate a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

8.2. Na proposta escrita. devera conter:
a) Data e assinatura do representante legal da proponente:

b) Razao social, CNPJ-Cadastro Nacional de Pessoa Juridical Inscrigao estadual
c) Enderego completo;

d) As especificagoes do material, em conformidade com as especificagoes constantes no
Termo de Referenda;

e) Prazo de validade da proposta nao inferior a 60 (sessenta) dias corridos contados a partir
da data de abertura da sessao publica da dispensa, no silencio assim sera considerado:
f) preco unitario e total do item com ate 02 (duas) casas decimais, ja incluidas todas as
despesas com transportes, imposto, taxas, seguros, bem como os onus decorrerites de
contratagao de pessoal, leis trabalhistas, da Previdencia Social, encargos fiscais, comerciais,

inclusive descarga dos equipamentos, e outras que direta ou indiretamente incidirem sobre
a contratada;

8.2.1. Nos pregos deverao estar computados todos os tributos, encargos, insumos de
produgao, beneficios e despesas indiretas, bem assim despesas com a entrega, correndo tal
operagdo unica e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da contratada.

8.2.2- Nao sera admitida cotagao inferior ou superior a quantidade prevista neste edital.

8.3. Ocorrendo discordancia entre os valores numericos e por extenso, prevalecerao estes
ultimos;

8.4. Atendidos todos os requisitos sera (do) considerada(s) vencedora(s) a(s) licitante(s) que
oferecer (em) o MENOR PREQO POR ITEM

8.5. Serao desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da
legislagao em vigor.

9. PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA: DAS CONDigOES DE EXECUQAO DO OBJETO

LICITADO
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9.6.1 - A Contratada devera entregar a mercadoria, apos autorizagao por escrito do orgao

solicitante, em ate 15 (quinze) dias da solicitagao. O local de entrega devera ser na sede
deste Munidpio, no Almoxarifado Central localizado na Avenida Minas Gerais em horario de
expediente, de segunda a sexta teira.

9.6.2 - A carga, transpose e descarga dos itens adquiridos serao de total responsabilidade

da licitante vencedora.

9.6.3 - Os objetos ora licitados somente serao recebidos acompanhados da respectiva Nota
Fiscal. Em hipotese alguma sera recebida mercadoria desacompanhada da respectiva

Nota Fiscal.

10 - DA HABILITAQAO

10.1 - Copia do registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutive, estatuto
ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de
sociedades comerciais; documentos de eleigao dos atuais administradores, tratando-se de
sociedades por agoes, acompanhados da documentagao ato constitutive, estatuto ou
contrato social; ato constitutive devidamente registrado no Cartorio de Registro Civil de
Pessoas Juridicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em
exercicio;

10.2 - Prova de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministerio da
Fazenda (CNPJ);

10.3 - Comprovagao do enquadramento legal como micro empresa ou empresa de
pequeno porte nos termos da LC 123/06, mediante apresentagao de: a) Certidao
Simplificada expedida pela Junta Comercial;_b) Declaragao de enquadramento como
micro ou pequena empresa

10.4 - Certidao Negativa ou positiva com efeitos negativos de debito com a Fazenda

Estadual da sede da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei, inclusive as
microempresas e empresas de pequeno porte.
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10.5 - Certidao Negativa ou positiva com efeitos negativos de Debitos Municipals, expedida
pelo Municipio sede da empresa, inclusive para as microempresas e empresas de pequeno
porte.

10.6 - Devera ser apresentado, tambem, comprovante de cadastramento mobilidrio junto
ao Municipio sede da empresa licitantes (cartao de inscrigao no Cadastro Mobilidrio ou
Alvara de funcionamento para este exercicio).

10.7 - Certidao Negativa ou positiva com efeitos negativos conjunta de debitos relativa a
tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao fornecida pelo Ministerio da Fazenda /
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive
para as microempresas e empresas de pequeno porte.

10.8 - Certidao Negativa ou positiva com efeitos negativos de Regularidade de Situagao
perante o FGTS (Lei Federal n.° 14.133/21 e alteragoes), inclusive para as microempresas e
empresas de pequeno porte.

10.9 - Certidao Negativa ou positiva com efeitos negativos de Debitos Trabalhistas, inclusive
para as microempresas e empresas de pequeno porte.

10.10 - Certidao negativa de falencia ou recuperagao judicial, ou liquidagao judicial, ou de
execugao patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou
de seu domicilio. dentro do prazo de validade previsto na propria certidao, ou, na omissao
desta, expedida a menos de 30 (trinta) dias contados da data da sua apresentagao;

10.11. No minimo 01 (um) atestado de capacidade tecnica emitido por entidade publica ouprivada que comprove que a licitante ja executou fornecimento de objeto identico ousemelhante a proposta oferecida.

10.12 - Dados do representante da empresa responsavel pela assinatura do contato. caso
seja vencedora, contendo: Nome, CPF, RG. estado civil e enderego.

Sao Valerio-TO, 16 de junho de 2022.

Agente de Contratagao
Portaria n°l14/2021


