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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS

EDITAL Nº 01, DE 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01-2022. OBJETO: “Registro de
Preços para aquisição de medicamentos em cumprimento a Liminares de Processos Judiciais e
demandas administrativas de beneficiários do FASSEM”. Propostas: até às 10 horas do dia
25/01/2022. Abertura: 10 horas do dia 25/01/2022. Disputa: 11h00min do dia 25/01/2022.
Edital em: www.canoasprev.rs.gov.br, link “Licitações” e www.licitacoes-e.com.br, opção
“Acesso Identificado”.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022
1. PREÂMBULO
1.1. O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Canoas –
CANOASPREV, com sede na Avenida Inconfidência, nº 817- Centro, CEP: 92020-303, no
Município de Canoas/RS, torna público para o conhecimento dos interessados a licitação acima
identificada, que tem como objeto: “Registro de Preços para aquisição de medicamento em
cumprimento de demandas Judiciais e concedidos administrativamente”, conforme
especificações quantitativas e qualitativas, descritas no Anexo I – Termo de Referência e que
se processará na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, com o critério de julgamento do tipo
MENOR PREÇO POR LOTE, nos termos deste Edital e de seus Anexos, e em conformidade
com as disposições da Lei nº 10.520/2002, do Decreto Municipal nº 829/2009, e,
subsidiariamente da Lei nº 8.666/1993, solicitada através do Processo nº 2021.74.1200902PA,
RI 146 de 21 de dezembro de 2021.
1.2. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante
condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases.
1.3. O certame será realizado através da utilização do aplicativo "Licitações", do Portal
Eletrônico do Banco do Brasil S.A., no site www.licitacoes-e.com.br, opção “Acesso
Identificado”. Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro, com o suporte de sua Equipe de
Apoio, os quais, juntamente com a autoridade competente do órgão promotor da licitação,
formam o conjunto de operadores do sistema do Pregão Eletrônico.
1.4. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS FINANCEIRAS: até as 10 horas do dia
25/01/2022.
1.5. ABERTURA DAS PROPOSTAS FINANCEIRAS: às 10 horas do dia 25/01/2022.
1.6. INÍCIO DA SESSÃO E DISPUTA DE PREÇOS: às 11horas do dia 25/01/2022.
1.7. TEMPO DE DISPUTA: a critério do pregoeiro (por Lote), acrescido do tempo
aleatório, determinado pelo sistema.
1.8. REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências de tempo será considerado o
horário oficial de Brasília - DF.
1.8.1. A(s) licitante(s) deverá(ão) observar a data e os horários limites previstos para a
abertura das propostas, atentando também para a data e o horário para início da disputa.
1.9. Impugnações ao Edital, caso interpostas, deverão ser dirigidas ao pregoeiro até 02 dias
úteis anteriores à data fixada para a abertura das propostas financeiras, exclusivamente por
meio eletrônico, através do e-mail: licitacoes@canoasprev.rs.gov.br, e posteriormente em
campo próprio do sistema. Não serão aceitos se remetidos via fax ou correio.
1.10. Pedidos de esclarecimento devem ser dirigidos ao pregoeiro até 03 dias úteis anteriores
à data fixada para a abertura das propostas financeiras, exclusivamente por meio eletrônico,
através do e-mail: licitacoes@canoasprev.rs.gov.br não serão aceitos se remetidos via fax ou
correio.
1.11. INTEGRAM O PRESENTE EDITAL OS SEGUINTES ANEXOS:
Anexo I – Termo de Referência;
Anexo II – Modelo de Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, de que não
está temporariamente suspensa de participar em licitação e impedida de contratar com a
Administração, e de que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a
Administração Pública e de cumprimento ao disposto no Art. 27, V, da Lei n.º 8.666/1993;
Anexo III – Modelo de declaração de enquadramento no art. 3º e não incursão nos
impedimentos do § 4º do mesmo artigo da lei complementar nº 123/2006.
Avenida Inconfidência, 817 Centro Canoas CEP: 92020-303 Fone: (51)3462-8800
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Anexo IV – Minuta de Termo de Compromisso de Registro de Preços
2. DA PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderão participar da licitação todos os interessados que comprovem o atendimento dos
requisitos estabelecidos neste Edital e em seus Anexos e que estejam cadastrados / credenciados
junto à Central de Compras do Banco do Brasil, através do site www.licitacoes-e.com.br.
2.2. Não poderão participar da presente licitação os interessados temporariamente suspensos de
participar em licitação e impedidos de contratar com a Administração, bem como declarados
inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, nas suas esferas federal,
estadual ou municipal, nos termos do art. 87, incs. III e IV, da Lei n° 8.666/93, respectivamente.
2.3. Não poderão participar da presente licitação, ainda, os interessados enquadrados nas
hipóteses do art. 9º da Lei nº. 8.666/93.
2.4. Não será permitida a participação de empresas reunidas sob a forma de consórcio.
2.5. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE (EPP)
2.5.1. A ME e/ou EPP que pretenda sua inclusão no regime diferenciado concedido pela Lei
Complementar nº. 123/06 deverá, no ato de envio de sua proposta, em campo próprio do sistema
eletrônico, declarar que atende os requisitos do art. 3 º da Lei Complementar nº. 123/06.
2.5.1.1. Caso não utilizada a faculdade prevista no subitem 2.5.1., será considerado que a
licitante optou por renunciar aos benefícios previstos na Lei Complementar nº. 123/06.
2.5.2. Nos termos dos arts. 42 e 43 da Lei Complementar nº. 123/06, as MEs e EPPs deverão
apresentar toda a documentação exigida no item 6. do Edital, mesmo que esta apresente alguma
restrição com relação à regularidade fiscal.
2.5.2.1. Havendo alguma restrição com relação à regularidade fiscal, será assegurado às MEs e
EPPs o prazo de 05 dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a licitante
for declarada a vencedora da licitação, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
2.5.3. A não-regularização da documentação no prazo previsto acima implicará na decadência
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n.º 8.666/93, sendo
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
para contratação, ou revogar a licitação.
2.5.4. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as MEs e
EPPs, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas MEs
e EPPs sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor preço e desde que o melhor preço não seja
de uma ME ou EPP.
2.5.5. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
2.5.5.1. A ME ou EPP mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no
prazo máximo de 5 minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.
2.5.6. A ME ou EPP mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela
considerada vencedora da licitação, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto
licitado;
2.5.7. Não ocorrendo a contratação da ME ou EPP, na forma do subitem 2.5.5., serão
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 2.5.3., na
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
2.5.7.1. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas MEs e EPPs que se encontrem
no intervalo estabelecido no subitem 2.5.4., será realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor proposta.
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2.5.8. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora da licitação, após verificação da
documentação de habilitação.
2.5.9. A ME ou EPP que usufruir dos benefícios de que trata a Lei Complementar n.º 123/06
deverá apresentar, na forma da Lei, juntamente com os documentos de habilitação, declaração
formal, conforme Anexo III, de que não está incursa em nenhum dos impedimentos do § 4º do
art. 3º da Lei Complementar nº. 123/06, assinada por representante legal da licitante ou por
procurador / credenciado, munido de procuração hábil, nos termos da Lei, ou de carta de
credenciamento.
2.6. Tendo em vista que anteriormente os mesmos lotes desse edital foram desertos no
Pregão Eletrônico 05-2021, o tratamento aplicado na disputa será "Com tratamento
diferenciado para ME/EPP" ao invés de "Com participação exclusiva para ME/EPP"
afim de se evitar que os lotes fiquem novamente desertos, e da necessidade de urgência no
fornecimento dos medicamentos aos beneficiários do CANOASPREV.
3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
3.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão Eletrônico
deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis) obtida junto ao
provedor do sistema, dirigindo-se a quaisquer Agências do banco do Brasil S.A.
3.1.1. Os interessados deverão obter maiores informações, principalmente sobre a apresentação
de documentação e credenciamento de representantes, junto a quaisquer agências do Banco do
Brasil S.A.
3.2. O credenciamento da licitante e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para
realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.
3.3. A chave de identificação e a senha recebidos junto ao Banco do Brasil S.A., poderão ser
utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do
credenciado, ou outro fato impeditivo de participação de licitação em órgãos públicos.
3.4. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Banco do
Brasil S.A., ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
3.4.1. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao
provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso.
4. DA PROPOSTA FINANCEIRA
4.1. A proposta deverá conter:
4.1.1. PREÇO UNITÁRIO, expresso em reais, com até 2 (duas) casas decimais, válido para
ser praticado desde a data da apresentação da proposta, até o efetivo pagamento.
4.2. A proposta deverá obedecer aos seguintes critérios:
4.2.1. O prazo de entrega do produto ofertado não poderá ser superior a 10 (dez) dias úteis,
contados da data de recebimento da Nota de Empenho.
4.2.2. O prazo mínimo de validade do produto ofertado será contado a partir da data da entrega
do mesmo e deverá estar especificado nas embalagens a data de fabricação e o prazo de
validade, sendo que o produto deverá ter validade mínima de 12 (doze) meses, com tolerância
de 30 (trinta) dias.
4.2.2.1. A licitante vencedora deverá garantir a utilização do produto durante o prazo de
validade exigido, conforme subitem 4.2.2 deste edital.
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4.2.3. Nos preços propostos serão consideradas todas as obrigações previdenciárias, fiscais
(ICMS e outros), comerciais, trabalhistas, tributárias, materiais, embalagens, fretes, seguros,
tarifas, descarga, transporte, responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou que venham
a incidir sobre o produto, objeto desta licitação. Local e horários de entrega: Instituto de
Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Canoas - CANOASPREV, Avenida
Inconfidência, 817, Canoas/RS, no horário das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira.
4.2.3.1. Além da entrega no local designado pelo CANOASPREV, conforme subitem 4.2.3,
deverá a licitante vencedora também descarregar e armazenar o produto em local indicado por
servidor, comprometendo-se, ainda, integralmente com eventuais danos causadas ao mesmo.
4.2.3.2. Subentendem-se por encargos, referentes à proposta, os tributos (impostos, taxas),
contribuições fiscais e parafiscais, emolumentos, fornecimento de mão-de-obra especializada,
os instituídos por leis sociais, administração, lucros, equipamentos e ferramental, transporte de
material, de pessoal, estadia, hospedagem, alimentação e qualquer despesa, acessória e/ou
necessária, não especificada neste edital.
4.2.3.3. O(os) preço(os) proposto(os) será(ao) considerado(os) completo(os) e suficiente(es)
para a aquisição do produto, objeto desta licitação, sendo desconsiderada qualquer
reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte da licitante.
4.2.3.4. As embalagens dos medicamentos deverão ser originais, rotuladas pelo fabricante,
contendo todos os dados (marca, data de fabricação, lote, validade).
4.3. Após a indicação da vencedora, esta deverá informar o Pregoeiro as marcas dos
medicamentos ofertados, via correio eletrônico, devendo a proposta original ser enviada no
prazo de 03 (três) dias.
4.3.1. Não será aceito, no momento da entrega, medicamento diferente daquele constante na
proposta vencedora. No caso de proposta que apresentar mais de uma marca, o CANOASPREV
reserva-se o direito de escolher a que melhor lhe convier.
4.4. A licitante vencedora deverá manter atualizados junto ao CANOASPREV, durante todo o
período de validade do produto fornecido, nome de um responsável, telefone, e-mail e endereço,
devendo comunicar qualquer alteração nesses dados.
4.5. Todo e qualquer fornecimento de material fora do estabelecido neste edital, será
imediatamente notificado à licitante vencedora que ficará obrigada a substituir o mesmo, que
fará prontamente, ficando entendido que correrá por sua conta e risco tal substituição, sendo
aplicadas também as sanções previstas no item 13 deste edital.
4.6. Não serão levadas em consideração quaisquer vantagens não previstas neste edital.
4.7. O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Canoas –
CANOASPREV é considerado consumidor final, sendo que a licitante deverá obedecer ao
fixado no artigo 155, VII, b da Constituição Federal de 1988.
4.8. Serão desclassificadas as propostas que:
a) não atenderem às exigências do presente edital e da lei pertinente às licitações, no todo ou
em parte;
b) apresentarem preços manifestadamente inexequíveis ou superiores aos praticados no
mercado, nos termos do art. 48, II da Lei 8.666/93 e suas alterações.
c) sejam incompletas, isto é, não contiverem informações suficientes que permitam a perfeita
identificação do objeto licitado.
5. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA FINANCEIRA
5.1. O julgamento obedecerá ao critério de MENOR PREÇO POR LOTE, observando-se o
disposto no Art. 4º, X, da Lei nº 10.520/2002;
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5.2. A análise da Proposta Financeira pelo pregoeiro visará ao atendimento das condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo preliminarmente desclassificada a Proposta
Financeira:
5.2.1. Cujo objeto não atenda às especificações, aos prazos e às condições fixados no Edital;
5.2.2. Que apresente preços manifestamente inexequíveis;
5.2.3. Que não contiverem informações suficientes que permitam a perfeita identificação do
objeto licitado.
5.2.4. Que não contemplem a totalidade de itens constantes no lote ofertado.
5.3. Encerrada a etapa de lances, será efetuada outra análise das Propostas Financeiras
apresentadas, sendo desclassificadas as que apresentarem preços manifestamente inexequíveis
ou superiores aos preços praticados no mercado, bem como aos preços unitários e totais
estabelecidos no Anexo I.
6. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
6.1. A licitante vencedora deverá apresentar os seguintes documentos:
HABILITAÇÃO JURÍDICA
6.1.1. Registro comercial no caso de empresa individual, ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na junta comercial, em se tratando de sociedades
empresariais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus
administradores, inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades simples, acompanhada de
documento comprobatório da diretoria em exercício. Tais documentos deverão ser autenticados
ou cópias simples acompanhadas de originais para autenticação, comprovando a existência dos
necessários poderes para formulação de propostas e para prática de todos os demais atos
inerentes à licitação.
6.1.2 Declaração formal, conforme Anexo II, de cumprimento dos requisitos de habilitação, de
que não está temporariamente suspensa de participar em licitação e impedida de contratar com
a Administração, de que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a
Administração Pública e de cumprimento ao disposto no Art. 27, V, da Lei n.º 8.666/1993;
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
6.1.3. A licitante vencedora deverá apresentar prova de regularidade fiscal, mediante a
apresentação dos seguintes documentos:
6.1.3.1. Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou
sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei, dentro de seu prazo de validade. A
prova de regularidade fiscal deverá abranger todos os tributos e será efetuada através da
apresentação dos seguintes documentos:
a) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União,
expedida nos termos do Decreto Federal nº 5.512/2005 e da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº
1.751, de 02/10/2014.
b) Certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de Tributos Estaduais, expedida pela
Secretaria e/ou Delegacia da Fazenda Estadual, dentro do prazo de validade;
c) Certidão de regularidade fiscal junto ao Município do domicílio ou sede da licitante
(Tributos Mobiliários), dentro do prazo de validade;
d) Caso a licitante tenha filial(is) no Município de Canoas (RS) deverá apresentar Certidão
negativa ou positiva com efeitos de negativa de Tributos Municipais, expedida pela Secretaria
da Fazenda do Município de Canoas (RS), dentro do prazo de validade;
e) Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), em conformidade com a IN/SRF
nº.1005/2010;
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f) Certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de Débitos Trabalhista, dentro do
prazo de validade.
6.1.3.2. Prova de regularidade ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a saber:
a) Certificado de Regularidade junto ao FGTS, dentro do prazo de validade;
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
6.1.4. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da
licitante, dentro de seu prazo de validade.
6.2. OBSERVAÇÕES RELATIVAS AOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
6.2.1. Os documentos relativos à fase de habilitação deverão ser originais, cópias autenticadas
ou cópias simples acompanhadas dos originais, para verificação da autenticidade das cópias e
posterior devolução podendo ser autenticados pelo CANOASPREV, na sala da Assessoria
Técnica, 3º andar, no período das 09 às 18 horas, de segunda feira à sexta feira, salvo os
documentos cuja autenticidade poderá ser verificada na internet, que poderão ser cópias
simples, caso em que o pregoeiro, se entender necessário, poderá diligenciar na internet para
averiguar a autenticidade dos mesmos, habilitando ou não a licitante em função desta diligência.
Não serão admitidas apresentação de cópias em papel termo-sensível (fax).
6.2.2. Não será causa de inabilitação a mera irregularidade formal que não afete o conteúdo e a
idoneidade do documento ou impeça o seu entendimento.
6.2.3. Não existindo data de validade nas certidões e/ou nos certificados exigidos para
habilitação, somente serão aceitos se com prazo de expedição não superior a 90 dias ou, se
emitidos por prazo indeterminado, conforme legislação do órgão expedidor.
7. DO PROCEDIMENTO
7.1. Até o horário previsto neste Edital, serão recebidas as Propostas Financeiras. Após, terá
início à sessão pública do Pregão Eletrônico, com a divulgação das Propostas Financeiras
recebidas, passando o pregoeiro a avaliar sua aceitabilidade.
7.1.1. Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada da sessão, na qual estarão registrados
todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.
7.1.2. Aberta a etapa competitiva, os representantes das licitantes deverão estar conectados ao
sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o licitante será imediatamente
informado do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
7.2. Da etapa eletrônica de lances e da classificação das propostas
7.2.1. Os lances ofertados serão pelo MENOR PREÇO POR LOTE.
7.2.2. Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
7.2.3. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do
valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances ao pregoeiro,
bem como aos demais licitantes.
7.2.4. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão
Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível as licitantes para a recepção dos
lances, retomando, o pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos
atos realizados.
7.2.5. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 minutos, a sessão do Pregão
Eletrônico será suspensa e terá reinicio somente após comunicação expressa as licitantes,
mediante mensagem eletrônica, divulgando data e hora da reabertura da sessão.
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7.2.6. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública no seu tempo normal,
transcorrerá período de tempo de até 30 minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema
eletrônico, mediante aviso de fechamento iminente dos lances, fim do qual será
automaticamente encerrada a recepção dos lances.
7.2.7. Quando houver uma única licitante ou uma única proposta válida, caberá ao pregoeiro
verificar a aceitabilidade do preço ofertado.
7.2.8. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a Proposta
Financeira de MENOR PREÇO e os valores praticados no mercado e estimados no Anexo I –
Termo de Referência (máximo aceitável) para a contratação.
7.2.9. Nas situações a que se referem os subitens 7.2.7 e 7.2.8, o pregoeiro poderá negociar com
a licitante para que seja obtido preço melhor.
7.2.10. Facultativamente, o pregoeiro poderá encerrar a sessão pública mediante
encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances e subsequente transcurso do prazo
de 30 (trinta) minutos, findo o qual será encerrada a recepção de lances. Neste caso, antes de
anunciar o vencedor, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta
diretamente à licitante que tenha apresentado o lance de MENOR PREÇO, para que seja obtido
um preço melhor, bem como decidir sobre sua aceitação.
7.2.11. O pregoeiro anunciará a licitante vencedora imediatamente após o encerramento da
etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo
pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.
7.2.12. É vedada a desistência dos lances já ofertados sujeitando-se a licitante às sanções deste
Edital.
7.2.13. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro examinará a Proposta
Financeira que apresentou MENOR PREÇO quanto à compatibilidade deste em relação aos
preços praticados no mercado e ao estimado no Anexo I – Termo de Referência (máximo
aceitável) para contratação, classificando ou desclassificando preliminarmente Proposta
Financeira ofertada.
7.2.14. Em sendo desclassificada a proposta financeira de MENOR PREÇO, o pregoeiro
examinará a proposta financeira de segundo MENOR PREÇO, negociando com o licitante a
redução do preço apresentado, objetivando a obtenção de preço melhor.
7.2.15. Caso necessário, o procedimento do item 7.2.14. ocorrerá sucessivamente até que se
obtenha proposta classificada em primeiro lugar.
7.3. Da etapa física de classificação da proposta e da habilitação
7.3.1. A licitante que teve a Proposta Financeira classificada em primeiro lugar deverá
apresentar ao pregoeiro, via e-mail, até o final do expediente do dia útil seguinte ao
encerramento da disputa, a Proposta Financeira com a relação de todos os itens, com seus
respectivos preços unitários, e os documentos de habilitação exigidos no item 6.1. do edital,
devendo encaminhar os originais no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar do
encerramento da disputa.
7.3.1.1. Deverão ser apresentados, ainda, via e-mail, os seguintes documentos relativos à
proposta financeira:
a) Declarações / Certidões (Em caso de necessidade)
7.3.1.2. O pregoeiro, a seu exclusivo critério e objetivando agilizar o processamento da
licitação, poderá dispensar a licitante de apresentar os documentos exigidos via e-mail, por
solicitação da licitante.
7.3.2. Os documentos e anexos exigidos deverão ser apresentados na forma original ou por
cópia autenticada, no prazo de até 03 (três) dias úteis contados do encerramento da etapa
de lances da sessão pública. Será considerado apenas o recebimento, pelo pregoeiro, dos
documentos e anexos exigidos, e não sua postagem. Os documentos de habilitação exigidos
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deverão ser encaminhados para o endereço: Instituto de Previdência e Assistência dos
Servidores Municipais de Canoas - CANOASPREV, sito à Avenida Inconfidência, 817,
Canoas/RS CEP: 92020-303, com a identificação aparente no envelope de A/C do Pregoeiro,
Pregão Eletrônico nº 01-2022.
7.3.3. A licitante que apresentar proposta que não seja aceitável e/ou documentos de habilitação
que não atendam às exigências do edital será desclassificada e/ou inabilitada, e o pregoeiro
examinará a proposta subsequente, conforme item 7.2.14. do Edital, até encontrar proposta que
atenda ao Edital e cuja licitante atenda às exigências de habilitação. Também nessa fase o
pregoeiro poderá negociar com a licitante para que seja obtido preço melhor.
7.3.4. Constatando o atendimento das exigências previstas no Edital, a licitante será declarada
a vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação pelo pregoeiro.
8. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO
8.1. O objeto deverá estar lacrado e acondicionado de acordo com as Normas Técnicas exigíveis
para cada medicamento em específico.
8.2. O objeto deverá ser compatível com as Normas Técnicas exigíveis.
8.3. Durante a execução do Contrato/Nota de Empenho, a Contratada deverá manter as mesmas
condições de habilitação, prestar as informações solicitadas pelo CANOASPREV dentro dos
prazos estipulados, bem como não transferir a outrem as obrigações decorrentes da licitação.
8.4. O prazo de entrega: Conforme Termo de Referência deste Edital.
8.5. Local e horário de entrega: Conforme Termo de Referência deste Edital.
8.6. Além da entrega no local designado pelo CANOASPREV, deverá a Contratada também
descarregar e armazenar os materiais em local indicado por servidor, comprometendo-se, ainda,
integralmente com eventuais danos ou quebras causadas pela contratada aos mesmos.
8.7. Toda e qualquer entrega fora do local e/ou fora das especificações estabelecidas neste Edital
fará com que a Contratada seja notificada por escrito, a qual ficará obrigada a recolher/substituir
os mesmos, o que fará prontamente, ficando entendido que ocorrerá por sua conta e risco tal
recolhimento/substituição, sendo aplicadas, se necessário, as sanções previstas no item 13 deste
Edital.
8.8. O objeto se estiver de acordo com o Edital e seus Anexos, será recebido:
8.8.1. Provisoriamente, no ato da entrega dos materiais, ficando a cargo da Administração,
pela fiscalização da contratação, a expedição do Termo de Recebimento Provisório e/ou
carimbo de recebimento, face a necessidade de verificação das quantidades e especificações do
objeto;
8.8.2. Definitivamente, no prazo de 20 dias após o recebimento provisório, ficando a cargo da
fiscalização da contratação a emissão do Termo de Recebimento Definitivo e/ou aposição do
carimbo de certificação/aceitação do objeto da Fatura.
8.8.3. A fiscalização por parte do CANOASPREV e o recebimento provisório ou definitivo,
não excluem a responsabilidade civil da Contratada pela correção e/ou substituição do objeto
contratual, bem como pelos danos prejuízos ao CANOASPREV ou a terceiros decorrentes de
defeitos de fabricação/desconformidades com as Normas Técnicas exigíveis, nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do Contrato.
9. DOS RECURSOS
9.1 Após ser Declarada a vencedora, qualquer licitante que desejar recorrer poderá, durante a
sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema (sala de
disputa/mensagens desbloqueadas), manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será
concedido o prazo de 20 (vinte) minutos para motivar tal intenção. Caso interposto o recurso
o mesmo deverá ser dirigido ao pregoeiro e remetido via correio para o endereço: Avenida
Inconfidência, 817, Canoas/RS, CEP; 92020-303, no prazo de 03 (três) dias a contar da
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manifestação no sistema, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo,
apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus
interesses. Será considerado apenas o recebimento, pelo pregoeiro, dos documentos, e não sua
postagem.
9.2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito
de recurso e a adjudicação do objeto, pelo pregoeiro, ao vencedor do certame.
9.3. Não serão conhecidos as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou
subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo ou,
ainda, que não atendam as condições estabelecidas neste Edital.
9.4. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando
não justificada a intenção de interpor o recurso pelo licitante.
9.5 As razões de recurso ficarão à disposição dos interessados durante os prazos referidos no
item 9.1., nos autos do processo, bem como, no sistema eletrônico.
9.6. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
9.7. Havendo recursos, o pregoeiro apreciará os mesmos e, caso não reconsidere sua posição,
caberá à Autoridade Competente a decisão em grau final.
9.8. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Autoridade
Competente adjudicará o objeto à licitante vencedora.
10. DA HOMOLOGAÇÃO
10.1. Após a adjudicação do objeto à licitante vencedora a Autoridade Competente homologará
a licitação.
10.2. Havendo recurso, o pregoeiro apreciará os mesmos e, caso não reconsidere sua posição,
caberá à autoridade competente a decisão em grau final.
10.3. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente homologará o objeto ao vencedor, podendo revogar a licitação nos termos do artigo
49 da Lei Federal n º 8.666/93.
10.4. Como condição para a sua contratação, a licitante vencedora deverá manter as mesmas
condições de habilitação, prestar as informações solicitadas pelo CANOASPREV, dentro dos
prazos estipulados, bem como não transferir a outrem as obrigações decorrentes desta Licitação.
11. DA CONTRATAÇÃO
11.1. Será emitida Nota de Empenho em substituição ao Termo de Contrato, nos termos do
artigo 62, § 4º, da Lei nº 8.666/1993.
11.2. É facultado ao CANOASPREV, quando a licitante vencedora recusar-se a receber a Nota
de Empenho no prazo e condições estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela
primeira classificada, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação.
11.3. Decorridos 60 dias da data da entrega das propostas, sem convocação para a contratação,
ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.
11.4. Aquele que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato,
a ata de registro de preços ou não aceitar a Nota de Empenho, deixar de entregar a
documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato,
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o
direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública. A
recusa injustificada em aceitar a Nota de Empenho caracteriza inexecução total do objeto e
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acarretará à licitante vencedora, ainda, multa de 25%, aplicada sobre o valor total da proposta
financeira, atualizado.
12. DO PAGAMENTO:
12.1. O pagamento será efetuado em parcela única, até o 5º (quinto) dia útil, após a data de
emissão do Termo de Recebimento Definitivo e/ou do carimbo de certificação/aceitação do
objeto na Fatura, mediante a entrega dos materiais, acompanhados da respectiva Nota Fiscal.
12.2. Os valores da proposta não sofrerão qualquer reajuste, nos termos da Lei 9.069/1995 e
Lei 10.192 de 14/02/2001.
12.3. Para fins de adjudicação, homologação e empenho, o preço do lote poderá sofrer,
automaticamente, uma pequena variação para menos, resultante da necessidade de ser obtido
valores com duas casas decimais, sendo que serão desconsideradas todas as casas posteriores à
segunda.
13- DAS PENALIDADES:
13.
A participação na licitação sujeita as penalidades que seguem:
13.1. Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de
contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
13.1.1. Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 ano e multa compensatória equivalente
a 30% da tabela referência;
13.1.2. Manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de seis meses;
13.1.3. Deixar de manter a proposta: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 5 anos e multa compensatória, calculada sobre o valor da proposta,
atualizada até o momento da notificação para apresentação da defesa;
13.1.4. Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e
sem prejuízo ao resultado: advertência;
13.1.5. Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após as quais
será considerado como inexecução contratual, multa moratória de 0,20%;
13.1.6. Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 3 anos e multa compensatória de 8% (oito por cento), calculada
sobre o montante inadimplido, atualizado até o momento da notificação para apresentação da
defesa;
13.1.7. Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 5 anos e multa compensatória de 8% (oito por cento), calculada
sobre o valor nominal do ajuste, atualizado até o momento da notificação para apresentação da
defesa;
13.1.8. Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
Pública pelo prazo de 5 anos e multa moratória sobre o valor atualizado do Contrato.
14 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
14.1. As despesas decorrentes da aquisição do material correrão por conta da dotação
orçamentária nº. 30.002.11.331.0074.2213.0001 - 3.3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de
Consumo.
14.2. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre as interessadas, desde que não comprometam o interesse do CANOASPREV,
a finalidade e a segurança da contratação.
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14.3. A apresentação da proposta pela licitante, implica aceitação deste edital, bem como das
normas legais que regem a matéria e, se porventura a licitante for declarada vencedora, ao
cumprimento de todas as disposições contidas nesta licitação.
14.4. Servidores Municipais, assim considerados aqueles do artigo 84, "caput" e parágrafo 1º.,
da Lei nº.8.666/1993, estão impedidos de participar deste certame licitatório, (tanto como
membro da diretoria da empresa ou como do quadro de funcionários desta), por determinação
do artigo 9º., inciso III, da Lei nº. 8.666/1993.
14.5. Para maiores informações e esclarecimentos relativos à licitação, poderão ser obtidos no
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Canoas – CANOASPREV,
com a Comissão de Licitação, telefone (51) 3462-8800, no horário das 09 às 17h30, sito na
Avenida Inconfidência, 817, 3º andar - Centro, Canoas/RS.
14.6. Considerando a pandemia do novo Coronavírus, e em consonância com o Decreto
Municipal nº 115 de 2020, os prazos e condições estabelecidas neste Edital poderão sofrer
ajustes e adaptações, por determinação do Executivo Municipal, da Diretoria do
CANOASPREV, ou por razões apresentadas pelo(s) licitante(s), desde que devidamente
justificadas pela(s) licitante(s) e aceitas pelo Pregoeiro.

______________________________
Lucas Gomes da Silva
Pregoeiro

_______________________________
Valter da Costa Nagelstein
Presidente do CANOASPREV
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
Através do presente documento, firmado pelo pregoeiro e demais membros
integrantes da Comissão de Pregão Eletrônico, servidores signatários, lavra-se este TERMO
DE REFERÊNCIA, elaborado de acordo com a RI nº. 146-2021, apresentado pelo Instituto de
Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Canoas – CANOASPREV, órgão
requisitante, cumprindo a determinação expressa no art. 8º, inciso II, do Decreto nº. 3.555/2000,
composto das seguintes informações/dados:
TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
Aquisição de medicamentos Antineoplásicos Orais para tratamento de câncer de
beneficiários do Fundo de Assistência à Saúde do Servido Municipal – FASSEM.
2. QUANTO A DEFINIÇÃO DOS MÉTODOS:
Através de procedimento licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico, com
Registro de Preços.

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:
A aquisição de medicamentos é necessária para atender Demandas Judiciais e
Administrativas do CANOASPREV, para o tratamento de beneficiários do FASSEM – Fundo
de Assistência à Saúde do Servidor Municipal. A Resolução nº 01 de 2006 prevê o
ressarcimento de medicamentos para tratamento de câncer desde que constantes na Resolução
ANS nº 338/13. Ocorre que medicamentos antineoplásicos possuem valores de aquisição que
não são compatíveis com os vencimentos da maioria dos segurados do FASSEM, dificultando
a compra que seria ressarcida. Por esse motivo, alguns beneficiários ingressam com ações
judiciais solicitando que o CANOASPREV faça a aquisição direta dos medicamentos e
disponibilize o tratamento. Por esses motivos, o CANOASPREV criou uma comissão que
avalia a aquisição direta dos medicamentos, e concede o tratamento administrativamente
quando o beneficiário demonstra incapacidade financeira.
Os itens constantes neste termo de referência são de medicamentos que não
constam em nenhuma Ata de Registro de Preços vigente do Instituto, tendo em vista que seus
lotes foram desertos no Pregão Eletrônico nº 05 de 2021.
O Registro de Preços é o procedimento mais adequado para a aquisição dos
medicamentos, uma vez que é impossível prever as seguintes situações: duração do tratamento,
que pode ser maior ou menor de acordo com a sua eficácia; reversão da decisão judicial; término
do tratamento; alteração do tratamento em relação à dosagem ou troca de medicamento.
4. DESCRIÇÃO TÉCNICA DO OBJETO E ORÇAMENTO ESTIMADO:
4.1. Do Orçamento Estimado: Para obter a avaliação do custo pelo CANOASPREV, foram
consultadas as Tabelas CMED/ANVISA – LISTA DE PREÇOS DE MEDICAMENTOSPREÇOS FÁBRICA E MÁXIMOS DE VENDA AO GOVERNO, divulgada mensalmente pela
ANVISA. Para a estimativa, foi considerada a tabela divulgada em 09/12/2021, com o
PMVG+17,5% da tabela CMED/Anvisa para os medicamentos com origem em determinação
judicial, e o PF+17,5% considerando o ICMS praticado no Estado do Rio Grande do Sul.
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4.2. Descrição Técnica: A descrição dos produtos e os PREÇOS MÁXIMOS ACEITÁVEIS
para cada lote, são os constantes no quadro abaixo:

LOTE QUANT.

ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS

Valor
Unitário
Máximo

Valor
Máximo

Total

PALBOCICLIBE 75mg (Nome
Comercial: IBRANCE)
01

273 unid.

R$ 281,12

R$ 76.744,98

R$ 220,45

R$ 55.553,85

A quantidade estimada totaliza
13 caixas c/ 21 cápsulas.

02

252 unid.

MALATO DE SUNITINIBE
12,5 mg (Nome Comercial:
SUTENT)
A quantidade estimada totaliza
9 caixas c/ 28 cápsulas.

5. DO PRAZO DE ENTREGA:
O prazo de entrega do produto ofertado não poderá ser superior a 10 (dez) dias úteis, contados
da data do envio da Nota de Empenho. Local e horários de entrega: Av. Inconfidência, 817 –
Bairro Centro, Canoas/RS, em horário comercial, de segunda a sexta-feira, no horário das
09:00 às 18:00hs.
6. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO:
6.1. O critério de julgamento das propostas financeiras será o de menor preço, desde que
cumpridas as exigências técnicas do Presente Termo de Referência.
7. EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO:
7.1. As exigências habilitatórias são conforme Art.4º, XIII, da Lei nº. 10.520/2002 e aplicação
subsidiária da Lei nº. 8.666/1993 e Decreto Municipal nº. 829/2009.
8. OBSERVAÇÃO GERAL
Demais cláusulas, como as relativas aos Prazos e Vigência Contratual, Condições Gerais,
Obrigações da Contratada e do Contratante, Fiscalização, Pagamentos, Penalidades e demais
condições relativas à execução do objeto, estarão previstas no Edital e deverão ser atendidas na
íntegra pela(s) licitante(s) vencedora(s).
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ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
DE HABILITAÇÃO, DE QUE NÃO ESTÁ TEMPORARIAMENTE SUSPENSA DE
PARTICIPAR EM LICITAÇÃO E IMPEDIDA DE CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO, DE QUE NÃO FOI DECLARADA INIDÔNEA PARA LICITAR
OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE CUMPRIMENTO DO
ART. 27, INC. V, DA LEI N.º 8.666/93.

Através
da
presente,
declaramos
que
a
empresa
..............................................................................................CNPJ nº .........................................,
cumpre plenamente os requisitos de habilitação da licitação instaurada pelo Instituto de
Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Canoas-CANOASPREV, no Pregão
Eletrônico nº 01/2022.
Declaramos também que a empresa não está temporariamente suspensa de participar em
licitação e impedida de contratar com a Administração, bem como, não foi declarada inidônea
para licitar e contratar com a Administração Pública.
Declara também que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado ou associado menor de
dezoito anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e/ou menor de dezesseis anos,
em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos do
art. 27, inc. V, da Lei n.º8.666/93.
Declaramos, ainda, que todo e qualquer fato que importe em modificação da situação ora
afirmada será imediatamente comunicada, por escrito, ao CANOASPREV, no Município de
Canoas / RS.
.................................., ............ de ............................ de 2022.

______________________________________________________________________
Assinatura do representante legal da licitante ou do procurador / preposto / credenciado

______________________________________________________________________
Nome do representante legal da licitante ou do procurador / preposto / credenciado
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ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO ART. 3º E
NÃO INCURSÃO NOS IMPEDIMENTOS DO § 4º DO MESMO ARTIGO DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 123/06 E PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA EM LICITAÇÕES.

Declaro, sob as penas da Lei, que a licitante......................................................
..........................CNPJ nº ..................................., se enquadra na definição do art. 3° da Lei
Complementar n° 123/06, pelo que pretende exercer o direito de participação exclusiva em
licitações, conforme redação dada pela Lei Complementar 147/2014 (artigos 47 e 48), e que,
para tanto, atende suas condições e requisitos, não estando incursa em nenhum dos
impedimentos constantes de seu § 4º.

.................................., ............ de ............................ de 2022.

______________________________________________________________________
Assinatura do representante legal da licitante ou do procurador / preposto / credenciado

___________________________________________________________________
Nome do representante legal da licitante ou do procurador / preposto / credenciado
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ANEXO IV – MINUTA DE TERMO DE COMPROMISSO DE REGISTRO DE PREÇOS
TERMO DE COMPROMISSO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01, DE 2022

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Canoas CANOASPREV, representado pelo Senhor VALTER DA COSTA NAGELSTEIN, Presidente
do CANOASPREV, e de outro lado a empresa XXXXXXXXX, sito na Avenida/Rua
XXXXXXXX, CNPJ n°. XXXXXXX, doravante denominado COMPROMITENTE,
representada pela Sr(a). XXXXXXXXXX, CPF XXXXXXXXXX, firmam o presente Termo
de Compromisso para Registro de Preços de Fornecimento de Bens do objeto descrito na
Cláusula Primeira - DO OBJETO, constante no processo administrativo nº de de de 2021,
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01 de 2022, Registro de Preços nº 01 de 2022, regendo-se o
mesmo pela Lei n° 8666/93, Lei nº 10520/02, pelo Decreto Municipal nº 829/09 e pelo Decreto
Municipal nº 028/2008, bem como pela legislação pertinente e pelas cláusulas previstas no
Edital e seus Anexos da licitação supra, nos termos que seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO PRAZO DE VALIDADE
1. O presente Termo de Compromisso tem por objeto o Registro de Preços do Item XX Lote
XX medicamento XXXXXXXXX, conforme Pregão Eletrônico Nº 01 de 2022 - Registro de
Preços N° 01 de 2022.
2. O prazo de validade do Registro de Preços: é de 12 meses, a contar da assinatura do Termo
de Compromisso.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PREÇO(S) E DO REAJUSTE
1. O preço registrado é o constante da proposta vencedora da licitação, ou seja, R$ XXXX
(XXXXXXX).
2. O preço registrado não será reajustado durante o prazo de validade do Registro de Preços.
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES
1. Dos Direitos:
1.1. Do CANOASPREV: contratar, se necessário, o objeto deste Registro; e
1.2. Do COMPROMITENTE: ser contratado se o CANOASPREV utilizar o Registro de
Preços, ou, em igualdade de condições, ser preferido, no caso de contratação por outra forma,
nos termos do Decreto Municipal n° 028/2008.
2. Das Obrigações:
2.1. Do CANOASPREV: contratar com o COMPROMITENTE, ou em igualdade de condições,
dar preferência ao mesmo se contratar por outra forma, nos termos do Decreto Municipal n°
028/2008.
2.2. Do COMPROMITENTE: atender, nas condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos,
todos os pedidos de contratação recebidos durante o período de validade do Registro de Preços.
CLÁUSULA QUARTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
1. O preço registrado poderá ser cancelado:
1.1. Pelo CANOASPREV quando:
1.1.1. O COMPROMITENTE:
I - Descumprir as condições do TCRP;
Avenida Inconfidência, 817 Centro Canoas CEP: 92020-303 Fone: (51)3462-8800
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II – Não firmar o Contrato ou negar-se a retirar / aceitar o instrumento contratual (Nota de
Empenho ou outro instrumento hábil expedido pela Administração, cfe. Art. 62, caput e §2º, da
Lei 8666/93) ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pelo CANOASPREV, sem
justificativa aceitável;
III - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
IV - Sofrer as penalidades previstas no art. 87, inc. III e IV, da Lei n° 8.666/93.
V - Presentes razões de interesse público.
1.2. Pelo COMPROMITENTE, mediante solicitação por escrito, comprovando estar
impossibilitado de cumprir as exigências do Edital e seus Anexos, nos termos do Decreto
Municipal n° 028/2008, sem prejuízo das penalidades previstas no Edital e em seus Anexos,
neste Termo, e na legislação pertinente, bem como de sua obrigação de indenizar o
CANOASPREV ou terceiros por perdas e danos decorrentes de sua ação ou omissão, dolosa ou
culposa.
CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1. O CANOASPREV e o COMPROMITENTE ficam adstritos à fiel observância das cláusulas
do Edital e dos Anexos da licitação, em especial quanto a Condições Gerais, Obrigações,
Fiscalização, Pagamento, Penalidades e demais cláusulas e condições relativas à execução do
objeto, que deverão ser atendidas na íntegra pela(s) licitante(s) vencedora(s) acaso contratada.
2. Fica eleito o Foro de Canoas (RS) para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente
Termo.
E, por estarem às partes justas e compromissadas, assinam o presente Termo em três vias, de
igual teor.
CANOASPREV, aos ____ dias do mês de ________ do ano de 2022 (__/__/____).

______________________________________
VALTER DA COSTA NAGELSTEIN
Presidente do CANOASPREV

______________________________________
COMPROMITENTE
Testemunhas:
_______________________________

_______________________________
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