ERRATA REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N º 005.2021
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Diante

o

pedido

de

esclarecimento

ao

Edital

apresentada

pela

empresa

MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA - 05343029000190, constata-se que não houve a exigência de AFE, e esta documentação
é exigida de cada empresa que realiza as atividades de... distribuição, ... importação, ...
relacionadas a produtos para saúde. Sob o ponto de vista de vigilância sanitária produtos para
diagnóstico de uso in vitro, que é o caso dos testes rápidos objetos do presente certame, a
comercialização e distribuição de deste tipo de produto só pode ser realizada por empresas
previamente autorizadas pela ANVISA para exercer tais atividades, mesmo nos casos onde o
produto foi importado utilizando a liberalidade temporária de registro da RDC 356/20. Portanto,
exigir tanto a Licença Sanitária como a Autorização de Funcionamento permite verificar se a
empresa cumpre com os requisitos de qualidade exigidos para a comercialização deste tipo de
produto.
Pois bem, informo que será acrescentado estes documentos na FASE DE
HABILITAÇÃO.
Diante disso, onde-se lia:
9.1 - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, a pregoeira 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:
9.1.1

- Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/)
9.1.2

- A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de

seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição
de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
OBS.: para fins de agilizar o procedimento de licitação, o licitante poderá apresentar a devida
consulta. Devendo a pregoeira fazer apenas a conferência de sua veracidade.
9.1.2.1 - Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.1.2.2 - A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.
9.1.2.3 - O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
9.1.3

- Constatada a existência de sanção, a pregoeira reputará o licitante inabilitado, por falta

de condição de participação.
9.1.4

- 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.
9.2

- Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será
convocado a encaminhá-los, em formato digital, via e-mail, no prazo de 02 (duas) horas, sob
pena de inabilitação.
9.3

- Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ diferentes, salvo

aqueles legalmente permitidos.
9.4

- Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se

o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome
da matriz.
9.5

- Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos

deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:
9.5.1

Habilitação jurídica:

a)

No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis,

a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
b)

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;
c)

No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada -

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;
d)

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;
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e)

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;
f)

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;
g)

No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida,

ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do
Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto n. 7.775, de 2012;
h)

No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que

comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa
RFB n. 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165);
i)

No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de

autorização;
Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva.
9.5.2

Regularidade fiscal e trabalhista:

a)

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de

Pessoas Físicas, conforme o caso;
b)

Prova de regularidade com a Fazenda Municipal;

c)

Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa

à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
d)

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
e)

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

f)

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VIIA da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943;
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Observações:
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.
Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de
pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
9.5.3

Qualificação Econômico-Financeira.

a)

Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da

pessoa jurídica.
9.5.4

Qualificação Técnica

a)

Comprovação, mediante apresentação de Atestado de Capacitação fornecido por

pessoa jurídica de direito público ou privado, o qual mencione expressamente o fornecimento
compatível com o objeto da licitação, que se está propondo (vedadas exigências de quantidades
mínimas ou prazos máximos).
9.5.5

DECLARAÇÕES

a)

Declaração de Cumprimento do Disposto no Inciso III do art. 7º, da Constituição da

República Federativa do Brasil (Anexo VIII).
b)

Declaração de que NÃO possui impedimentos e vedações de participação e

contratação pelos motivos dispostos no Art. 33 da Lei Orgânica Municipal e no Art. 9º, da Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Anexo XI).

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:
a)

Declaração de Responsabilidade (Anexo X).

b)

Declaração de atendimento às Leis Municipais nºs 5.446/2017 e 5.524/2017 (Anexo II).

c)

Declaração de Inidoneidade (Anexo VI).

d)

Declaração de Habilitação ( Anexo VII).

9.5.6

CONSIDERAÇÕES

a)

Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como

microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma
restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O
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prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando
requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
b)

A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará

a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de
classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo
prazo para regularização.
c)

Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a pregoeira

suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
d)

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 e demais normas e leis que regem as licitações.
e)

Conforme o caso, 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.
f)

O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item,

ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as
exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim
sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.
g)

As certidões exigidas que não contiverem expresso o prazo de validade, não

poderão ter data anterior a 180 (cento e oitenta) dias da data do recebimento das
propostas.
Obs.: CNPJ é considerado como certidão.
h)

Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será

declarado vencedor.
Agora lê-se:

9.1 - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, a pregoeira 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:
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9.5.1

- Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/)
9.5.2

- A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de

seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição
de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
OBS.: para fins de agilizar o procedimento de licitação, o licitante poderá apresentar a devida
consulta. Devendo a pregoeira fazer apenas a conferência de sua veracidade.
9.5.2.1 - Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
9.5.2.2 - A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.
9.5.2.3 - O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
9.5.3

- Constatada a existência de sanção, a pregoeira reputará o licitante inabilitado, por falta

de condição de participação.
9.5.4

- 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.
9.6

- Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será
convocado a encaminhá-los, em formato digital, via e-mail, no prazo de 02 (duas) horas, sob
pena de inabilitação.
9.7

- Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ diferentes, salvo

aqueles legalmente permitidos.
9.8

- Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se

o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome
da matriz.
9.9

- Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos

deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:
9.5.1

Habilitação jurídica:
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j)

No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis,

a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
k)

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;
l)

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;
m)

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;
n)

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;
o)

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;
p)

No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida,

ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do
Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto n. 7.775, de 2012;
q)

No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que

comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa
RFB n. 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165);
r)

No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de

autorização;
Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva.
9.5.2

Regularidade fiscal e trabalhista:

g)

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de

Pessoas Físicas, conforme o caso;
h)

Prova de regularidade com a Fazenda Municipal;

i)

Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa

à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
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j)

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
k)

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

l)

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VIIA da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943;
Observações:
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.
Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de
pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
9.5.3

Qualificação Econômico-Financeira.

b)

Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da

pessoa jurídica.
9.5.4

Qualificação Técnica

a)

Comprovação, mediante apresentação de Atestado de Capacitação fornecido por

pessoa jurídica de direito público ou privado, o qual mencione expressamente o fornecimento
compatível com o objeto da licitação, que se está propondo (vedadas exigências de quantidades
mínimas ou prazos máximos).

b)

Licença de Funcionamento do local do domicílio da Licitante obtido junto à Vigilância

Sanitária do Município ou Estado, também conhecido como licença ou alvará de funcionamento
(Lei 8.666/93, art. 30, IV);
c)

Autorização de Funcionamento – AFE espedida pela ANVISA, em atendimento à Lei

6.360/76, dispensada para os lotes abrangidos pela Resolução DC/ANVISA nº 142 de
17/03/2017.
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9.5.5

DECLARAÇÕES

c)

Declaração de Cumprimento do Disposto no Inciso III do art. 7º, da Constituição da

República Federativa do Brasil (Anexo VIII).
d)

Declaração de que NÃO possui impedimentos e vedações de participação e

contratação pelos motivos dispostos no Art. 33 da Lei Orgânica Municipal e no Art. 9º, da Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Anexo XI).

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:
e)

Declaração de Responsabilidade (Anexo X).

f)

Declaração de atendimento às Leis Municipais nºs 5.446/2017 e 5.524/2017 (Anexo II).

g)

Declaração de Inidoneidade (Anexo VI).

h)

Declaração de Habilitação ( Anexo VII).

9.5.6

CONSIDERAÇÕES

i)

Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como

microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma
restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O
prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando
requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
j)

A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará

a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de
classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo
prazo para regularização.
k)

Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a pregoeira

suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
l)

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 e demais normas e leis que regem as licitações.
m)

Conforme o caso, 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.
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n)

O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item,

ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as
exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim
sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.
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o)

As certidões exigidas que não contiverem expresso o prazo de validade, não

poderão ter data anterior a 180 (cento e oitenta) dias da data do recebimento das
propostas.
Obs.: CNPJ é considerado como certidão.
p)

Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será

declarado vencedor.

Dessa forma, observando o § 4º do art. 21 da Lei 8.666/1993, sendo que as alterações
do edital de licitação, mesmo as mais singelas, que não impliquem em nova divulgação, estão
disciplinadas no § 4° do artigo 21 da Lei 8.666/1993, da seguinte forma:
§ 4° Qualquer modificação no edital exige divulgação
pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindose o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente,

a

alteração

não

afetar

a

formulação das propostas.

A obrigatoriedade de republicar o edital e reabrir o prazo da licitação, mesmo nos casos
em que haja diminuição de exigências já foi vastamente apresentada na doutrina, como por
exemplo, no Acórdão nº 1197/2010 – TCU – Plenário, Relator Ministro Augusto Sherman
Cavalcanti:
9.2.2. atente para a necessidade de divulgação, pela
mesma forma que se deu o texto original, das eventuais
alterações

do

instrumento

convocatório,

com

a

reabertura do prazo inicialmente estabelecido, mesmo
em hipóteses que resultem na ampliação do universo de
competidores, a fim de viabilizar que os novos possíveis
interessados contem com tempo hábil para a elaboração
de suas propostas, com vistas a dar pleno cumprimento
ao disposto no § 4º do art. 21 da Lei 8.666/93;

Diante disso, tendo em vista o entendimento de que haverá alteração na formulação das
propostas, fica decidido que a sessão ficará marcada para o dia 19 de maio de 2021 às 08 horas
e 30 minutos.
Muriaé, 03 de maio de 2021

Alice Melo Almeida de Sousa
PREGOEIRA
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