
EDITAL N° 175/2019

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 163/2019

LUIZ  CARLOS  GAUTO  DA SILVA,  Prefeito  Municipal  de  Tramandaí,  no  uso  de  suas 
atribuições  legais,  torna  público,  para  conhecimento  dos  interessados,  que  retifica  o  Edital  de  Pregão 
Presencial SRP n° 163/2019, o qual tem por objeto a  aquisição de  fraldas descartáveis geriátricas e 
infantis para entrega aos pacientes com cadastro no sistema GUD (gerenciamento de usuários com 
deficiência) do Estado, RETIFICANDO o item 6 – PROPOSTA DE PREÇOS – para excluir o subitem 6.5; 
e o subitem 21.15, do item 21 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS – para excluir o Anexo XI; renumerando os 
subitens do item 6, todos do Edital e DESIGNANDO nova data para o certame.

RETIFICA-SE:

(...)

6 – PROPOSTA DE PREÇOS:

6.1 - A proposta deverá ser apresentada, preferencialmente, em papel timbrado, datilografada ou impressa 
por meio eletrônico em folhas sequencialmente numeradas e rubricadas,  obrigatoriamente sem rasuras, 
ressalvas  ou  entrelinhas,  redigidas  em  linguagem  clara,  sendo  a  última  datada  e  assinada  pelo 
representante legal da empresa, nos moldes sugeridos no Anexo III deste Edital, e deverá conter:

6.1.1 - Razão Social completa da empresa, endereço atualizado, CNPJ, telefone/fax/e-mail (se houver) e  
nome da pessoa indicada para contatos.

6.1.2 - Preço: A proposta deverá conter MENOR VALOR DO ITEM OFERTADO (conforme as unidades e  
quantidades mencionadas no Anexo III), expresso em reais, à vista, com até 2 (duas) casas decimais após 
a vírgula. 

a)  No  referido  preço  deverão  estar  incluídas  quaisquer  vantagens,  abatimentos,  impostos,  taxas  e 
contribuições  sociais,  obrigações  trabalhistas,  previdenciárias,  fiscais  e  comerciais,  que  eventualmente 
incidam sobre a operação; ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros, que correrão por conta da  
licitante vencedora.

b) Não serão aceitos valores acima dos constantes no Anexo III deste Edital.

I) A não observância do constante na alínea acima importará a desclassificação da proposta da empresa 
para o referido item e/ou lote.

c) A omissão de dados solicitados na alínea 6.1.2 do subitem 6.1 importará a desclassificação da empresa.

6.2 - Não será permitido à empresa beneficiária da Lei Complementar 123/2006 e suas alterações oferta de  
lances em valores divergentes para itens de mesma descrição, sendo considerado o menor valor ofertado.

a) Aplica- se o disposto no subitem acima, também, às empresas que não se enquadrem na LC nº 123/2006 
e suas alterações.

6.3 - Prazo de validade da Proposta: A proposta vigorará pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, contados 
da data limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º, da Lei nº 8.666/93 e art. 6º da Lei 
nº 10.520, de 17-07-2002.
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6.4 - As empresas deverão anexar junto à proposta financeira laudo de absorção e microbiológico, original  
ou autenticado, emitido por laboratórios credenciados junto à ANVISA, conforme subitem 1.1.2.

I) O subitem nº 6.4  será analisado por servidor designado pela Secretaria Municipal de Saúde, durante a 
sessão licitatória.

6.5 - Na omissão dos dados especificados na alínea 6.1.1 do subitem 6.1, considerar-se-á o constante da 
documentação de habilitação; e,  no caso do subitem 6.3,  os prazos estipulados neste Edital,  sem que 
importe em desclassificação da empresa.

6.6 -  No caso da licitante apresentar a proposta de preços em formulário próprio,  deverá obedecer ao 
descritivo item quanto à ordem, às quantidades e às características do mesmo.

a) A não observância do constante no subitem acima importará a desclassificação da proposta da empresa 
para o referido item e/ou lote.

6.7 – Para fins de adjudicação, homologação e empenho, o preço do item poderá sofrer, automaticamente,  
um pequeno decréscimo, resultante da necessidade de serem obtidos valores unitários com até duas casas 
decimais, sendo que serão desconsideradas todas as casas posteriores à segunda.

(...)

21 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

(…)

21.15 – São anexos deste Edital:

ANEXO I - MODELO DE CREDENCIAMENTO
ANEXO II - MODELO DE HABILITAÇÃO

ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
         ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO (LC nº 123/2006)         

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO (artigo 7º, inciso XXXIII da CF)
ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO ART. 87 LEI 8.666/93
ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO ART. 9 LEI 8.666/93

ANEXO VIII - ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS
     ANEXO IX – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO X – QUADRO DE APURAÇÃO DE VALORES PARA REAJUSTE / REEQUILÍBRIO

Em razão desta retificação, altera-se a data para pedido de informações, em cumprimento 
ao item nº 21.1 do Edital: até às 19h do dia 13/09/2019; agenda-se o certame para o dia 18/09  /2019 às   
13h30min  .  

    Permanecem  inalteradas  as  demais  disposições  do  Edital  de  Pregão  Presencial  SRP  nº 
163/2019.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, em 03 de setembro de 2019.

LUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA
Prefeito
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