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DIVISÃO DE LICITAç Õrs e corurnaros

EDITAL
pnecÃo PRESENCTAL No 2ol2019 sRP

r. orsrosrçÕEs PRELTMTNARES

O UUnfCÍpfO DE AREIA BRANCA, por através da PREFEITURA MUNICIPAL, inscrita no

CNPJ sob o no 13.100.995/0001-04, com a participação do FUNDo MUNICIPAL DE

ASSISÍÊNCIA SOCIAL, inscrito no CNPI sob o ^o 14.787.7 2010001-53 e do FUNDO

MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ sob o no 11.402.091/OOO1-08, por intermédio de

seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria no 166/2018, torna público, para

conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação do tipo ltlENoR PREçO POR ITEM,
sob a modalidade PREGÃo PRESENCIAL No 2Ol2019 SRP.

DATA DE ABERTURA: 26 de agosto de 2019.
HoúRro: 08h (oito horas)
LOCAL DA SESSÃO pÚBLICA! praça Joviniano Freire de olivelra, s/no, centro.
i.:.. n ti.ituçao será regida na forma dá uei no rO.52O/02, 1-"1 no 6.§§6193, Decreto. tÍunicipal

n. 958/201d e Decreto Municipal no 864/20f7, e ainda, pela Lei Complementar. no 723/2006 e

IN O5/i014, observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas Iegais'

1,2. Fazem parte deste instrumento convocatório os seguintes anexos:
ANEXO I - TER['4O DE REFERENCIAI -
ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRADA NA CONDIÇAO DE ME/EPP;

ANEXO III - MODELO DE PROCURAçAO;
ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO REQUISITOS DE HABILITAÇAO;

ANEXO V . MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES; C

ANEXO VI - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

2, DO OBJETO

2.1. A presente licitação tem como objeto o registro de preços para aquisição futura e

pàii"iuoã 
- oe eteiroatmerttcos, eletroiletrônicoã,. equipamentos industriais, mobiliário

idoméstico, escolar, para escritbrio e méd ico-hospita lar), para atender às ,demandas das

àecretarias da prefeitura e dos Fundos Municipais de Assistência Social e de Saúde, nos termos

do Decreto Municipal n" 86412017, conforme especificações técnicas constantes no Anexo I

deste Ed ita l.

3. DOTAçÃO ORçAMENTÁRIA

3.1. As despesas oriundas do objeto desta Iicitação correrão à conta dos recursos

àrçamentários consignados no Orçamónto Programa de 2019 deste Município e dos respectivos

Fundos tyunicipais de assisiêniia' sociat e dé saúae com dotação suficiente, obedecendo à

classificação pertinente.

4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAçÃO

4.1. Somente poderão participar desta Licitação (exceto para o item de no 38)'.^em virtude do

valor máximo estimado para cada item, em átendi,,ento aos preceitos do art. 48, inc. I da Lei

CoÀptementar n' f23, de 14 de áezembro de 2006, com a redação dada pela Lei

éàÍnpteÍn"ntal. no 147, de 07 de agosto de 2014, as Microempresas (ME) e Empresas de

Pequeno Porte (EPP), assim comprovadas mediante apresentação, no ato do cred.encia mento 
'

de'óectaração de enquadrada na condição de ME/EPP, podendo adotar como modelo o disposto

no Anexo II dO presente instrumento, e ainda, tambem p-oderão participar os

ú i.,oe. p.eended ores Individuais (MEI), sendo que esses demonstrarão tal condição apenas

apreseniando o registro de inscrição na receita federal; 
,-l1
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4.1.1. Os interessados deverão observar todas as exigências deste termo, inclusive quanto a

documentação, constantes deste Edital e seus Anexos, e que detenham atividade compatível e

pertinente com o seu objeto - r^ ô^.^-a
4,1.2. Para o atem de no 38 da planilha constante do anexo I - Termo de Referência' será

ó"i.iiio" ã participação de quaisquer interessados que atenderem a todas as exigências

constantes deste Edital e seus Anexos;
4.2,Estarãoimpedidosdeparticipar,diretaouindiretamente,dequalquer-fasedesteprocesso
rii[ut-io, os interessados que se enquadrem em uma, ou mais, das situações a seguir:

iÍE.prãrut em estado ae iaiência, àu .on.rr.to de credores, dissolução ou Iiquidação;

b! Consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;

c) Empresas que tenham .i-ãã à"ir"i.uou. inidôneas por qualquer ór9ão da Administração

Pública, direta ou indireta, fãJ".ut, ettuOral ou Municlpal, bem como a.s que estejam punidas'

;;; ;;tt""tã" do direito de contratar ou licitar com a Administração Pública;

ãl"sái"ia"iãã qrirqr", orgão;u;ntiaade vinculada ao órgão promoror da licitação, bem

ãárim 
"mpresa 

da qual tal se-rvidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico'

e.í. A pãrii.ipação na licitação imáorta total à irrestrita submissão dos proponentes as

cond ições deste Edital.

5. DO CREDENCIAMENTO E REPRESENTAçÃO

5.1. A Licitante deverá apresentar-se para credenciamento, junto ao Pregoei.ro, por intermédio

de um representante que, ã"riJ"rà"t. munido de documênto que o credencie a participar

deste certame, venha a -tpãniái pela empresa licitante' devendo' ainda' no ato de entrega

dos envelopes, identiricar-'se, exi'bindo a carteira de ldentidade ou outro documento

eq u iva lente;
5.2,OcredenciamentoécondiçãoobrigatóriaparaaparticipaçãodasLicitantesnestePregão'
ou seja, ofertar propost"t ii""ããil, i.-m com praticar todoi os demais atos inerentes a este

certame, podendo uti[zar càmá mãâeto o eslabelecido no Anexo III deste Edital;

5,3. O credenciamento ã;-se-ã 
-por 

meio de instrumento público de procuração ou

instrumento particutar, n"rtã i,fúÃo ãàso acompanhado de cópia do contrato social viqente da

empresa que representa, ;;;;;á";;;para iormutar ofertas e lances de preços, oferecer

recursos e desistir oetes e piaticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do

proponente, procuração ou carta de credenciamento firmada pelo representante legal da

empresa,nostermosdeseuntoConstitutivo,EstatutoouContratosocial,documentoessea
ser apresentado, visando ; ;;;;;';çá; dá condiçâo do titular' para delegar poderes ao

representante u ,.,- .."0ãnliáiã'- É 
'iÃpi"ttindivál que estejam. "'pi:=t::t,:t 

poderes

;;É;;;";, inctusive os de firmar declarações' desistir ou apresentar razões de recurso e

praticar todos os demais atos pertinentes ao certame e' no caso de ser sócio' proprietário'

drrigente ou assemelhado-àu à.pru.u proponente, deverá apresentar cópia do respectivo

Estatuto ou contrato social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e

assumir obrigações ". o"árréntiu aà tát inresiiaura, exibindo a carteira de Identldade ou

outro documento eq u iva lente;
5.4. As Licitantes deverão u'ir"runtul. declaração dando ciência de que cumprem plenamente

os requisitos de habilitaçããi ãomo condição P1lu^ 1 participação nesta licrtação' conforme

disposto no inciso Vff Oo a-ri.'àá áa-t-ei no 
'O.SZO/ZóOZ 

e inciso V do art 10o do Decreto

ür-"tip"r n. 958/2018. n ãreriaa declaração deverá ser apresentada juntamente com o

documento de credenciamento, fora dos envelopes que contém os documentos de habilitação e

pio poriu,' poa""do utitizar-coÃo modelo o estabelecido no Anexo IV' deste Edital;

5.5. A proponente que "";i;;r;";; 
dã.rr"nto referente ao credenciamento, não terá sua

proposta por escrito inruriãaàJ,' Àas-náã 
-foaerá 

participar das fases de lances. Pode até ser

dectarada vencedora, OesOããü nànnr. fán." r"ibul rrp"r", em menor preço, a sua proposta

por escrito ou que as 0".nãiJ piopon.ntes venham a sei desclassificadas, sucessivamente' na

ha bilitação;
5.6.NãoSeráadmitidaaparticipaçãodeummesmorepresentantelegale/ouprocuradorpara

(2
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mais de uma Licita nte;
5.7. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatária, a não ser

como assistente ao ato Público.

6. DA APRESENTAçÃO, DO RECEBIMENTO E ABERÍURA DOS ENVELOPES

6.1. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os

óocumentos de Habilitação será pública, dirigida pelo Pregoeiro, em conformidade com este

aprescntado, conterrdo as

I urtar;
6.2. l) represcntarrle egal da lcitante deverá entreqar os Envelopes "Proposta de PreÇos" c

'[)ocr]nrentos de Batr taÇão", dev damente acrados, cm papel não transp'rrentc ' separados;

6.3. O envclope da Proposta de Prcços deverá ser aprcsentado, coÍltendo as soquintes

n [o rrr r ções :

MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
ENVELOPE NO O1 . PROPOSTA DE PREçOS
EDTTAL DO PREGÃO No 2Ol2O19 SRP

IRazão social da empresa licitante]
IEndereço, telefone e fax da empresa licitante]
à.4. c 

-u"u" 
ope dos Documentos dc Hab litação deverá ser

5rg ur,rlus n [o rmaçôes:
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
ENVELOPE NO 02. DOCUMENTOS DE HABILITAçAO
EDITAL DO PREGÃO NO 2Ol20T9 SRP

IRazão social da empresa licitante]
IEnd"reço, telefone e fax da empresa llcitante]
6.5. Não será itdm tido o cncam nhamento de proposta via fax, postal, l)or me o cletron co ou

simila r;
6,6. Após o recebimento dos envelopes, não serão aceitas juntadas ou substituições de

quaisquer documentos, nem a retificação de preços ou condições;

6.7. O recebimento dos envelopes áão conferirá às proponentes qualquer direito contra o

Município, observadas as prescrições da legislação específica'

7. DA PROPOSTA DE PREçOS

7.1. O envelope "1", com o título "PROPOSTA DE PREÇOS", deverá conter:

7.1.1'A(s)Proposta(s)oe.ereçosda(s)Licitante(s),redigidacomclareza,emlíngua
portuguesa, salvo quanto a expreásões tàcnicas de uio corrente, sem alternativas, emendas,

lurrrá, ou entrelinhas, datada e assinada pelo representante legal da empresa licitante ou por

seu preposto, legalmente estabelecido;
z.r.z. bs preço; serão apresentados em algarismos para os valores unitários e totais dos

itens, e em algarismos " 
p;; 

"rà-"* 
para ; valor giobal da proposta' cotados em moeda

naci;nal e englábarão todas aS despesasdiretas e indiretas, inclusive os tributos, taxas, custos

com embalagens, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários' frete' seguro' instalação'

ÀiiquetaqemJ mão-de-obra, etc., e quaisquer outros necessárias ao cumprimento do objeto

ããJà-L,Zit"ça". 
-Não 

será 
'p"rn,,itioo, porianto, que tais encargos sejam discriminados em

sepa rado;
7.1.3.Ra2ãoSocialeCNP],endereçocompleto,telefone/faxparacontato,nodaconta
corrente, agência e respectivo Banco e, se possivel, correio eletrônico (e-mail);

i.i.a. óusi,riçao detalhada dos materiais, com as características técnicas, inclusive marca,

àoi"ruunOo-sé as especificações contidas no Anexo I - Termo de Referência;

7'1.5'oprazopara"nt.."gudo'materiaisobjetodestalicitaçãoSeráde,nomáximo10(dez)
dias úteis, contados da data de aceite da Ordem de Fornecimento;

l.
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7,1.6. Existindo discrepância entre os valores unitários e totais, prevalecerão os unitários e,

havendo discordância entre os valores em algarismos e por extenso, prevalecerão estes

ú ltimos;
7,t.7, Os preços serão fixos e irreajustáveis durante o período de vigência da ata, e deverão

trazer inclusoi os impostos, taxas, fretes e quaisquer outras despesas, inerentes ao objeto
licita d o;
7,2. A simples participação neste certame implica:

a) a aceitação de todas as condições estabelecidas neste Pregão;
Uj que o piazo de validade da proposta é de 6O (sessenta) dias consecutivos, contado da

dáta estipulada para sua entrega, o qual, se maior, deverá ser explicitado na proposta.

Caso o referido prazo não estãja expressamente indicado na proposta, o mesmo será

considerado como aceito para efeito de Julgamento.

8. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAçÃO

8. 1. Da Forma De Apresentação
8.1.1. A Licitante deverá incluir
HABILITAÇÃO, os seguintes docu m

no envelope no "2", com o título DOCUMENTOS DE

entos em orig inal (desde que esses Possam ficar retidos e

ser autuados no processo), por qualquer processo de cópia autenticada Por cartório

competente ou por servidor da Administração, ou publicação em

8.t.i. caso as cópias dos documentos venham acompanhada
deverão vir fora do envelope de documentação a fim de ev

órgão da ImPrensa oficial;
s dos originais, esses últimos
itar transtornos e facilitar os

trabalhos do Pregoeiro.
8.2. Da Habilltrção rurídica
8.2.1. Registro Comercial, no caso de empresário indlvldual;
g.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vi9or, devidamente registrado, em se

tratando de sociedades comerciais e, no Caso de Sociedades AnônimaS, acompanhado de

àocumentos de eleição de seus ad m inistradores, no qual deverá estar contemplado, dentre os

ãúfutiuor sociais, a execução de atividades da mesma natureza ou compatíveis com o objeto

da licrtação;
g.2.3. óecreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeara em

ir*ànu."nto no país, e aÍo de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo

órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
8.3, Da Regularldade Fiscal e Trabalhlsta
À.S.f . prorã de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério da

Fazenda;
g.3.2. prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou MunlclPal, se houver,

relativo ao domicílio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível

com o objeto deste Edital;
g.s.s. píora de regularidade relativa à seguridade social (INSS), através de certidão

Negativa de Débito - CND;
a,í.a.r. Tal regularidade poderá ser apresentada em separado ou conjuntamente' mediante

ãpiesentação dã prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional expedita nos termos

da Portariá Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2 de outubro de 2Ot4;

à.s.c. c"ftiri.iao de Regularidaae ao ÊGts - CRF, relativo ao FGTS, expedido pela Caixa

Econômica Federat (CEF);
8.3.5. Certidões de regularidade de Situação para com as Fazendas: Federal, mediante a

upiàiÀ"iuçao da Certidáo c""iú" ú"gàiú d" oéuitot relativos a Tributos Federais e Dívida

Ativa da união, expedida p"tu ero.rruáoria Geral da Fazenda Nacional ou pela secretaria da

Receita Federai, conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1'751, de 2 de outubro de 20t4'

alterada pela portaria Conjunta RFB/PdFN no 1.g21, de 17 de outubro de 2ot4; Estadual,

ãàJànt"'a apresentação âa Certidáo Negativa de Débitos Estaduais, emitida pela Fazenda

Estadual do respectivo do domicílio ou sedã do licitante; e Municipal, mediante apresentação

ãã'ê".üaãã ru"iatira de Débitos Municipais, emitida pela Fazenda Municipal do respectivo do

(4
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domicílio ou sede do licitante;
8.3.6, Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a

apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;
a,S.Z. n cômprovação de reg'ularidade fiscal somente será exigida no caso de virem a ser a(s)

adj ud icatá ria (s) deste certaáe, nos termos do art.42 da Lei Complementar no.12312006;
g,á,2.f No enianto, as licitanies deverão apresentar os documentos elencados nos subitens

8.3.1a 8.3.5 deste Edital, mesmo que contenham alguma restrição;
g,3.7.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal exigida neste

Edital, será(ão) assegrádo1s; o prázo de O5 (cinco) dias úteis, contados a partir do momento

À. qüe forie.) Oeciarada(à)'à(s) vencedora(s), piorrogáveis por igual período, a critério do

Município, iara'a reg u la rizuóao' Ou documentàção, pagámento ou parcelamento do débito, e

emissão áe'eventuaiJ certidõês negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;
g.3.7.L,2. A não regularização dã documentação, no prazo previsto no subitem 8.3.7.t.1,
implicará decadência do direito à(s) contratação( ões), sem prejuíz_o das sanções previstas no

ari. er da Lei no 8.666/93, léndo facuitado à Administração convocar as Licitantes

remanescentes, na ordem de classificação, para celebrar(em) a(s) contratação(ões), ou

revoga r a licitação.
8.4. Declaração Relativa e Trabalho De Menores
i.c. t. oeclaração firmada pela Licitante, nos termos do modelo - Anexo v deste Edital'

ã*piãrrunao qüe não possui menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou

insalubre, e menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz'

a partir de quatorze anos.
8.5, Da qualificação técnica I

8.5.1. Cómprovaçâo de apt-iãão para desempenho de atividade pertinente e compatível em

características com o objeto da licitação (art. 30, II e §10, I da Lei no 8'666/93);
à.S.f.f, A comprovação de aptidão' supramenciônada será feita por atestado(s) ou

certidão(ões) de fornecimento similar(esj de complexidade tecnoló9ica e operacional

ááriruru'nt",' em nome da licitante, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou

privado.
8.6, Da Qualiflcação Econômica Flnanceira
ã.0.r. càrtioao Nêgativa de Falência e concordata, expedida pelo.distribuidoÍ da sede da

pessoa jurídica, ou da execução patrimonial, expedida.no domicílio d9 l"-:t-"1^l'.ti:: 
No caso

ão docLrmento mencionado "ãiú 
]ü, nào fixar prazo de validade, o mesmo será considerado

3O (trinta) dias da data de sua emissão;
e.Z. Os áocumentos emitidos via Internet, por órgãos ou entidades públicas, dispensam a

neiessiOaAe de autenticações e, em caso de deficiência nas informações constantes no

Jo.u.unto apresentado, inclusive quanto ao prazo de validade, os mesmos poderão ser

conferidos via Internet or.antá a sessão, para verificação da regu.laridade. A Administração

;;;;; ,*p";rabiiizará peta eventual indispon ibilidade áos meios eletrônicos de informações,

ná- Ão,,urito da verificaçãà da habilitação. ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo

apresentados os documentos alcançados pela verificação, a Licitante será inabilitada;

a.8. Não serão aceitos protocolos áe entiega ou solicitação de documento em substituição aos

documentos requeridos no presente Edital e seus anexos;

8.9. promovida a homologáção da licitação, esta será devidamente comunicada a todos os

lrcitantes, ficando os documentos das demais empresas interessadas em poder do Pregoeiro

frJ, õlura" da Comissão de Licitação), pelo prazo de 15 (quinze) dias' findos os quais a

àocume-ntação deverá ser retirada, sob pena de inutilização'

9. DO pROCEDItvTENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA HABILITAçÃO

9.1. No local, dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital, será aberta a sessão de

ãroi"rtu."ntá do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados;

ã.2. npO, a fase de credenciamento das licitantes, o Pregoeiro procederá a abertura das

áiopori* de preços, verificando, prelirn inarmente, a conformidade das propostas com o;

l'
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requisitos estabelecidos no instrumento convocatóriO e seus anexos, com a consequente
divulgação dos preços cotados pelas licitantes classificadas;
9.3. Êara fins de julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do MENOR
PREçO pOR ITEú, observados os prazos máximos para o fornecimento, as especificações
técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos neste edital e em
seus anexos, bem como a compatibilidade dos preços propostos com os praticados no

mercado;
9,4. Serão qualificadas pelo pregoeiro para ingresso na fase de lances a Licitante que

apresentar a proposta de menor preço, em conformidade com o Anexo I, e as demais
Licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10o/o

(dez por cento) à de menor preço. Para julgamento e classificação das propostas será adotado
o critério de menor preço por item;
9.5. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas de preços na condição definida no item
anterior, serão seleiionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo
de 3 (t;ês), independentemente do valor. No caso de empate nos preços, serão admitidas
todas as propostas empatadas, seja qual for o número de licitantes;
9.S,1, Será assegurada (para ó item 38), como critério de desempate, preferência de

contratação para ás microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do arl 44 da

Lei complementar no 123/2006, entendendo-se por empate, neste caso, aquelas situações em
que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam

iguais ou até 5olo (cinco por cento) superiores à proposta de melhor preço;

d.5.2. puru efeito do disposto no subitem 9.5.1acima, ocorrendo o empate, serão adotados os

seguintes proced imentos:
9.a.2.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte, mais bem classificada, poderá

apresentar proposta de preço inferior àquela considerada de menor preço;

9.5.2.2. Não ocorrendo a apresentação da proposta da microempresa ou empresa de pequeno

porte, na forma do subitem 9.5.2.1 acima, serão convocadas as remanescentes que,

porventura, se enquadrem na hipótese do subitem 9.5.1 deste Edital, na ordem classificatória,
para o exercício do mesmo direito;
9.5.2.3. No caso de equivalência dOs valOres apresentadOs pelas microempresas e empresas

de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 9.5.1 acima, será

reaiizado sorteio entre elas, para que Se identifique aquela que primeiro poderá apresentar

melhor oferta;
9,5.2.4. Na hipótese da não-ordenação das propostas nos termos previstos nos subitens 9.5.1

a 9.5.2.3 acima, será considerado o valor apresentado pela proposta originalmente de menor

preço;
g,s.s. o disposto nos subitens 9.5.1 a 9.5.2.4 acima, somente Se aplicará quando a melhor

oferta não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;

9,6. Caso duas ou mais propostas escritas apresentem preços iguais, será realizado sorteio'

também, para determinação da ordem de oterta dos lances;
9.2. O Cregoeiro convidaiá, individ ualmente, as Licitantes qualificadas, na forma dos itens 9.3

a 9.6, a apresentat os lances verbais, a começar pela autora da proposta escrita de maior

preço, seguido das demais, em ordem decrescente de valor;
S,a. O erÉgoeiro poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo para lances, bem como

ã ,àrã; oÍ percentual mínimo para redução dos lances, mediante prévia comunicação às

Licitantes, concordância destas e expressa menção na Ata da Sessão;

9.9. Somente serão aceitos lances cujos valores sejam inferiores ao último apresentado;

9,10. No tocante aos preços, às propostas serão ierificadas quanto à exatidão das operações

aritméticas que conduziram ao vilor'total do item orçado, procedendo-se às correções no caso

de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários e por escrito. As correções

efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta;

9.1r,, Será(ão) vencedora(s) aquela(s) que ofertar(em) o menor preço por ltemi

6
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9.12. A etapa de lances será considerada encerrada quando, indagadas pelo Pregoeiro, todas

as participantes qualificadas manifestarem desinteresse em apresentar novos lances, ou

quando encerrado o prazo estipulado na forma do subitem 9'8;
9.t3. Caso não se realizem lances verbais, será verificada pelo Pregoeiro a conformidade entre

a(s) proposta(s) escrita(s) de menor(es) preço(s) e o valor estimado para a contratação,
riàando vedaaà'a aceitação de proposta(s) com valor(es) superior(es) ao(s) estimado(s) no

Termo de Referência - Anexo I deste Edital, no(s) item(ns) corrêsponde n te(s);
9.14. Declarada encerrada a etApa de lances e'ordenadas as propostas, o Pregoeiro examinará
a aceitabilidade da(s) primeira(s) classificada (s), quanto ao objeto e valor(es), decidindo,

motivadamente, a respeito, fiàando vedada a aceitação de proposta(s), com valor(es)

unitário(s) superior(es) a(os) estimado(s) no Termo de Referência - Anexo I deste Edital,

no(s) item(ns) correspondente(s);
a.i;. ó Piegoeiro poderá negociar com a autora da oferta de menor valor, com vistas à

red ução do preço;
9.16, Serão consideradas inaceitáveis as propostas que:

a) ofereçam preços ou vantagens baseadas nas ofertas das demais Licitantes; e
bi Contiverem cótação de objeto diverso daquele requerido nesta licitação' 

.

9.17. Sendo aceitável(i;) a(s) proposta(s) final(is) classificada(s) em primeiro lu.gar, inclusive

óuãnto às amostras, àpás àégociáçao com o Pregoeiro, será(ão) aberto(s) o{s) envelope(s)

contendo a documentação de Éabilitação da(s) licitante(s) que a(s) tiver(em) formulado, para

confirmação das suas côndições de habilitação, descritas no item I deste edital;
9.18. Sé a oferta não for aceitável, oU se a Licitante desatender às exigências para a

habilitação, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes de menor preço, negociará com a

sua autára, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará.as condições de

habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cuja autora

atenda aos requisitos de habilitação, caso em quà será declarada vencedora do(s) lote(s)

oÍertado(s);
9.19, Todas as propostas e os documentos de habilitação serão rubricados, obrig atoria mente,

pelo pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos represenaantes leqais das Licitantes presentes à

sessão deste Pregão;
9.20. Ultrapassida a fase de análise das propostas e amostras e abertos os envelopes

contendo a'Documentação, não caberá desclassificar as Licitantes por motivo relacionado com

a proposta, salvo em raião de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento;

9.'21. O encerramento de quaisquer das sessões, será lavrada Ata de Reuniãor para

assentamento de fatos relevantes que ocorreram, que deverá ser assinada pelo Pregoeiro (e

Equipe de Apoio, se necessário) e pelos representantes legais e/ou procuradores das Licitantes

prese ntes;
ô,22. foáu e qualquer declaraÇão feita pelos representantes legais e/ou procuradores das

Licitantes deveiá constar e. Àta. Não ierá validade qualquer reclamação posterior sobre

assuntos relacionados com a sessão respectiva que não tiverem registro na referida Ata;

9.23. Constatado o atendimento aos requisitos de habilitação prevlstos neste Edital, a

Licitante será habilitada e declarada vencedora do(s) item(s) ofertado(s);
g.zc.cu'ohajaintençãoporparteda(s)Licitante(s)derecorrercontraa.decisãodo
Éregoei.o, a(s)- mesma(s) aguaidará(ão) o encerramento das fases de Classificação das
prãÉáituí e àe verificaçào doã Documentos de Habilitação das proponentes, de acordo com a

ordem de classificação, para que se manifeste contra a decisão do Pregoeiro;

9.25. Se todas as propostas forem desclassiflcadas ou todas as Licitantes inabilitadas, o

Éregoeiro poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis, nos termos do art' 48' § 30' da Lei

8.666/93 e alterações posteriores, para apresentação de outras propostas ou nova

documentação, escoimadas das causas da desclassificação ou inabilitação.

7
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10. Do REcuRso, DA ADJuDrceçÃo E DA HoMoLoeaçÃo

1O.1. Ao final da sessão e declarada a Licitante vencedora pelo Pregoeiro, qualquer Licitante

poderá manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer, com registro em Ata da

síntese das suas razões, nos termos do Art. 10, xx, do Decreto Municipal no 958/2018, desde

que munida de carta de credenciamento ou procuração com poderes específicos para tal As

Licitantes poderão interpor recurso, no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando as demais

Licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contrariazões por igual prazo, que começará

a correr do término-do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;

iO.Z. Á ialta de manifestação, imediata e motivada, da Licitante, ou sua ausência na sessão,

i.pãrtara a decadência dó Oireito ao recurso, e a adjudicação do objeto da licitação pelo

pregoeiro a vencedora e ao encaminhamento do processo à autoridade competente para

homologação;
10.3. O acolhimento do recurso importará a invalidaçãO apenas dos atos insuscetíveis de

aproveitamento;
10.4. Os recursos e as contra razões interpostas pelas Licitantes deverão ser entregues no

setor de licitação deste Município, no prazo estabelecido no item 10.1, das 8h às 12h,

diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados;
10,S. Interposto o recurso, o eiegoeirdpoderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo,

devidamente informado, à autoridade competente;
10.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade

.o.p"t"ntu adjudicará o objeto do certamã à Licitante vencedora e homologará o

procedimento;
io.z. o recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos

insuscetíveis de aproveitamento.

11. DO REGISTRO DE PREçOS

11,1. Convocado, o licitante vencedor terá o prazo de o5 (cinco)dias úteis para assinar a Ata

de Registro de Preços, como previsto no art. 64 da Lei no 8'666/93;
if.Z."n adjudicação do objeto será efetuada mediante assinatura da Ata de Registro de

Preços.
11.i.1. A empresa adjudicatária, que convocada, no prazo de validade de sua proposta' a

assinar a Ata de Regisiro aá ár"iãs, vir a desistir de assinar a mesma, ser-lhe-á atribuída as

penalidades prevista! em Lei e neste Edital, respeitado o direito de recurso.

ii.ã. a f i.itántu adjudicatária deverá manter, durante toda a validade do Registro de Preços,

corn patibilidade .oÁ u, obrigações por ele assumidas, respeitadas todas as condições de

t,àniituçao e quatificação aquiliigidas, na forma do art. 55, XIII da Lei n'8.666/93;
i1.;. Á Ata de Registro Oe preios áecorrente desta Licitação terá validad-e^de_-tz (doze)

Á"r"r, .ontuaos a p;rtir da data de sua assinatura, nos termos do art. 15, §3o, IIi da Lei n"

8.666/93;
11.5. A assinatura da Ata de Registro de Preços terá efeito de compromisso de execução dos

serviços nas condições e quantitativos estabelecidos neste Edital;
ri,ã] o, preços registrados poderão ser revistos em caso de desequilíbrio econômico-

financeiro dos mesmos, em áÀcàrrência de eventual redução daqueles praticados no, mercado;

11.7. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua

ulgãn.", poderá ser utilizada'por qualquer órgãã ou entidade da admrnistração pública que

nãí tenha participado deste ."riuru, mediante prévia anuência do Município de Areia Branca;

11.7.1. os órgãos e entidades que não paiti.iparam deste registro de preços, quando

;;;É,n fazei uso da futura ata de registro de preços, deverão consultar o Município de

Areiá Branca sobre a possibilidade de adesão;
11.7.2. Caberá ao(s) benefi;iáriô(s) titutar(es) da ata de registro de preços' observadas as

;;,çõ"; nela estàbeleciaus, opài peta aceiiação ou não do fornecimento decorrente de

["
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adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata,

assumidas com o Município de Areia Branca;
11,7,3. As contratações adiCionais para órgãos não participantes não poderão exceder, por

órgão ou entidade, i cem por cento dos quantitativos dos itens descritos no anexo I - termo

de referência - do presente edital;
11.7.4. Os quantitativos decorrentes de adesões não poderão exceder, na totalidade, ao

quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o Município

de Areia Branca sobre a possibilidade de adesão;
11.7,5. O MunicÍpio de Âreia Branca somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira

contratação por órgão integrante da ata;
f r.Z.6, Âpós a auiorizaçãã do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a

contratação solicitada em até noventa àias, observado o prazo.de vigência.da ata;

ir.z.z. ôompete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pela

contratada, áas obriga-ções contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla

defesa e o contradiitóiio, de eventuais pênalidades decorrentes do descumprimento de

cláusulas contratuais, em relação às suas pióprias contratações, informando as ocorrências ao

órgão gerenciador.

12. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAçÃO

12.1. A execução dO Registro de Preços será fiscalizada pelo servidor saulo Mendonça oliveira,

com autoridade puru u,,"r."r, 
"6.1 

nóra deste Município, toda e qualquer ação de orientação

geral, controle e fiscalização do objeto da ata.

13. DO PAGAMENTO

13.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais'

mediante apiesentação das notas fisca is/fa tu ra s, objeto do Registro de Preços. As referidas

notas fiscais deverão ser apresentadas no protocôlo deste Município, acompanhadas da

,"àrl"t" àã.rrãniaçao hábit à quitação: Nota fiscal,.com o respectivo termo de recebimento,

atãstado pelo setor competente do Município, certidão de Regularidade Fiscal para com as

Fazendas Federal, Estadual e municipal, e perante o INSS, FGTS e CNDT;

13.2, Na hipótese de estarem os documentos discriminados no item 13.1 com a validade

ãii[aà, o óugà.Lnto ficará retido até a apresentação de novos documentos, dentro do prazo

ã"' ,uiiáuOd, 
-não 

cabendo ao Município nenhuma responsabilidade sobre o atraso no

pagamento;
isli. ó".o;rioos 15 (quinze) dias contados da data em que os pagamentos estiverem retidos,

sem que o fornecedor up."áuni" ã-aàcumentação hábil para iiberação dos seus créditos, o

,àài.iã oã ,àrÃo poauru ser cancelado, ficando assegurado a ele, tão somente, o direito ao

recebimento do pagamento dos materiais efetivamente entregues e atestados na forma do

item 13. 1 .

14. DOS REAJUSTES DE PREçOS

14.1. os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos

preços praticado, no rn".auJo'ou tancetados por fato que eleve o custo dos itens registrados'

ãuúánOá ao órgão gerenciador pro.ouu,. as negociações junto aos adj ud icatá rios, 
-obse 

rvadas

;;;;;.içà", ;ontidas na atínea ',d,, do inciso Ii do caput do art. 65 da Lei no 8.666, de 1993;

ia-2.'Qrunao o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo

superveniente, o órgão g"r"niiáOo' .onuo.urá os adjudicaiários para renegociarem a redução

dos preços aos valores praticados pelo mercado;
i;.i. ó adjudicatário obriga_se a repassar ao l,4unicípio todos os preços e vantaqens,

ofertados ao mercado, ,e.pie que esses forem mais vantajosos do que os vigentes; rll e
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14.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o adiudicatário
não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
fq.i.f. liU"rui o adjudicado do comprómisso assumido, caso a comunicação ocorra antes da

assinatura do termo de contrato, e sem aplicação da penatidade se confirmada a veracidade

dos motivos e comprovantes apresentados;
14.4.2, Convocar os demais adjudicatários para assegurar igual oportunidade de negociação;

14.4,2.t. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação da ata de registro de preço!, adotando as medidas cabiveis para obtenção da

contratação. mais va ntajosa;
L4,4,2,i. É vedado efetuar acréscimos nos valores fixados pela ata de reqistro de preços,

inclusive o acréscimo de que trata a alÍnea "d" do inciso II do art. 65 da Lei no 8.666, de 1993'

15, DAS CONDIçÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

15.1. O seu recebimento dar-se-á de acordo com o art. 73, inciso II, alíneas "a" e "b", da Lei

8.666/93, com a lterações posteriores;
1S.2. Os itens, ob;etó desia licitação, deverão ser entregues nas sedes dos respectivos entes:

Secretarias da prefeitura, rundo úunicipal de Assistênciã Social e Fundo l'4unicipal de Saúde,

sendo recebidas por funcionários do local destino, de forma parcelada, mediante solicitação

destas e nas quantidades indicadas pelas mesmas, no horário de expediente, contados a partir

da solicitação;
15.3. Os materiais, objeto da Ata de Registro de Preços, deverão_ ser fornecidos durante o

prazo de vlgência esta-belecido. Findo esie, as partes não poderão exigir uma da outra o

exaurimento dos quantitativos previstos no instrumento convocatório, por meramente

estimativos, consideiando-se perfeitamente realizado o objeto contratual;
15.4. As quantidades indicadas no Termo de Referência Anêxo I são meramente estimativas,

podendo Ser alteradas para menos, de acordo com as necessidades deste t"lunicípio e dos

Fundos de Assistência Social e de Saúde;
15.5. Os fornecimentos executados em desacordo com o estipulado neste instrumento e na

proposta da adjudicatária serão rejeitados, parcial ou totalmente, conforme o caso;

is,'e. cuUerá áo fiscal da Ata, o recebimento e a atestação da(s) Nota(s) Fiscal(is) Fatura(s)

correspondentes aos materiais entregues ao município, em pleno acordo com aS especiFicações

contidas no Anexo I deste Edital.

16. DAS SANçÕES ADMINISTRATIVAS

16.1. lniciada a sessão do pregão, não cabe desistência das propostas ou lances e a

proponente que se recusar a cumf,rir'a obrigação, bem como vier a fazê-lo fora das condições

e especificações por ela propostas inicialme-ntá, estara sujeita, de acordo com a gravidade da

falta e a critério do Município, as seguintes sanções ad m inistrativas:
16.1.1. Advertência;
16.1.2. 14ulta na forma prevista no item 16 2;

16.1.3. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a

Administração;
f.O.f .e. O".tuiução de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública'

16.2. A multa a que se refere o item anterior será aplicada até o limite de 2Oo/o (vinte por

cento) do valor da aojuoicação 
"-, 

nã .u.o de atraso não justificado devid a mente--cobra r-se-á

1% (um por cento) por dia, sobre o valor da respectiva Nota de Empenho' o que não impedirá'

a criié.io'Oo wunicipio, a aplicação das demais sanções a que se refere o item 16.1, podendo a

multa ser descontada dos pagãmentos devidos [elo Município, ou cobrada diretamente da

empresa, amigável ou judicialmente;
16.3. A Licitante que ensejar o retardamento da execução do certame'. não mantiver a

pàpo.u, falhar ou frauOai"na execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo' fizer

declaração falsa ou comet;r fraude fiscal, guraniido o direito prévio da citação e 4a ampla

Yro
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defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco)

anos, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais, tudo proporciona lmente ao

grau'de culpabilidade da condúta apenada, enquanto perdurarem os motivos determinados da

óunição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a

penalidade;
16,4. A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla

defesa por parte da adjudicatária, na forma da lei'

17. DAS DISPOSIçÕES FINAIS

17.1. Até 3 (três) dias úteis, antes da data fixada para recebimento das propostas, nos termos
da art. 11, do Decreto Municlpal no 958/2018, qualquer pessoa poderá solicitar

escla recimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste Pregão;

17.1.1. A apresentação de impugnação contra o presente edital deverá ser protocolada no

Setor de Liciiação deite Nunicípio,-no horário das 8h às 12h, diariamente, exceto aos sábados,

domingos e fe riados;
fl.t.r, O esclarecimento de dúvidas e informações, sobre o presente Edital, poderão ser

requeridas, por escrito, ao Pregoeiro ou Membros da Equipe de Apoio no setor de Licitações e

Contratos'io ruunicípio, no Éorário das OBh às 12h, diariamente, exceto aos sábados,

domingos e feriados, inclusive, pelo Fone/Fax: (0XX79) 3288-1502, ou pelo e-

mail : licitaab@gmail,com;
17.1.3. O preóoeiro decidirá sobre a impugnação no prazo de 02 (dois) dias úteis;
f Z.i.+, Curo ieja acolhida à impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data

para a realização do certame;
iZ.Z. quatquár modificação no Edital será divulgada pelo mesmo instrumento de publicação

em que se deu o texto original, reabrindo-se o pràzo inicialmente estabelecido, exceto quando,

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas;

ii.i. curo a adjudicatária não compu.eç" para receber a Nota de Empenho, no prazo de 05

fcinco) dias consecutivos do recebimen[o do aviso da adjudicação-, ou, quando convocada

àentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar situação regular, de que trata o

item 8, deste Edital, o Município poderá convocar, para substituir a empresa vencedora' as

Licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas

condições de suas propostas, podendo ser negociada a obtenção de melhor preço, verificando-

se a áceitabilidade da proposia e o cumprimãnto das exigências habilitatórias, ou revogará o

Processo Licitatório, observado o interesse público;
17.3.1. Os documentos, exigidos para esta Licitação, poderão ser apresentados em original

laesoe que esses possam ficãr retidos e ser autuados no processo), por q-ualquer processo de

ààpia aulenticaaa por cartório competente ou por servidor da Administração ou publicação em

Oiiao au Imprensa Oficial. Os que forem de emissão da própria proponente _deverão ser

datilografados ou impressos em papel timbrado da Licitante, registrar o número desta

Licitaç1o, estar datados e assinados por seu representante legal ou preposto legalmente

estaUáteiiao. A exibição do documento original ao Pregoeiro dispensa a autenticação em

ca rtório;
L7.4. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da

disputa, respeitada a igualdade de opor[unidade entre as licitantes e desde que não

comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação;
17.S. O resultado do presente certame será divulgãdo no Diário Oficial do Município, bem

como os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação;
17.6. A(s) vencedora (es) desta licitação deverá(ão), durante a sua execução' manter as

condições de habilitação apresentadas na licitação;
L7.7. O Edital complàto será disponibilizado e ietirado gratuitamente no Setor de Licitações do

Município, onde selão prestados tod.s os escla recimentos, caso solicitados pelos interessados,

estand'o áisponível para atendimento nos dias úteis, das th às 12h, na Sede da LicitaÇão,

descritos no preâmbulo deste Edital;
11



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

17.8. O Pregoeiro, no interesse público, poderá relevar omissões puramente formais, desde
que não reste infringido o princípio da vinculação ao instrumento convocatório;
17.9. É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase desta licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo,
inclusive para verificar a compatibilidade das especificações do objeto ofertado diante dos
requisitos previstos neste Edital e seus anexos, vedada a inclusão posterior de documento ou
informação que deveria constar originariamente da proposta ou na documentação de
habilitação;
17.1O, As Licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e o Município não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
ind ependentemente da condução ou do resultado do processo licitatório;
17,11. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação;
17.12. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde
que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário;
17.14. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente no Município;
17,15. O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no
afastamento da Licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata
compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública do Pregão;
17.16. A apresentação da proposta implicará pleno conhecimento e aceitação, por parte da
Licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos;
17.17. Nenhuma indenização será devida às Licitantes pela elaboração e/ou apresentação de
quaisquer documentos relativos a esta licitação;
17.18. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direrto à contratação,
sa lvo disposição em contrário;
17.19. A criterio do Pregoeiro, o início dos trabalhos poderá ser prorrogado em até 10 (dez)
minutos da hora estabelecida neste Pregão;
17.20. Caso o Pregoeiro julgue conveniente, a seu critério exclusivo, poderá suspender a

reunião em qualquer Íase, a fim de que tenha melhores condições de analisar as propostas ou
documentos apresentados, encaminhando-os às áreas envolvidas para manifestação, ou para
promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, desde
que não implaque em inclusão de documento ou informação que deveria constar inacialmente;
devendo proceder ao registro em Ata, da suspensão dos trabalhos e a continuidade dos
mesmos;
17.21, os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio;
L7.22, O Município reserva-se o direito de:

a) revogar, no todo ou em parte, sempre que forem verificadas razões de interesse público,
decorrentes de fatos supervenientes, ou anular o procedimento licitatório, quando
constatada ilegalidade no seu processamento;

b) alterar as condições deste Edital, reabrindo o prazo para apresentação de propostas, na

forma da legislação, salvo quando a alteração não afetar a formulação das mesmas;
c) adiar o recebimento das propostas divulgando, mediante aviso público, a nova data.

L7.23. O Município poderá cancelar a Nota de Empenho que vier a ser emitida, em
decorrência desta licitação e cancelar a correspondente ARP, independentemente de

interpelação judicial ou extrajudicial, ficando assegurado o contraditório e o direito de defesa:
a) for requerida ou decretada a falência ou liquidação do adjudicatário, ou quando ela for

atingida por execução judicial, ou outros fatos que comprometam a sua capacidade
econômica e financeira;

b) o adjudicatário for declarado inidônea ou punida com proibição de licitar ou contratar
com qualquer órgão da Administração Pública;

t2
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c) em cumprimento de determinação administrativa ou judicial que declare a nulidade da

adj ud icação.
L7.24. O muÀicípio não se obriga a adquirir os materiais e produtos registrados na Ata de

Registro de Preços, nem mesmo das quantidades indicadas nas planilhas, podendo promover a

uqüirição em unidades de acordo com suas necessidades, podendo ainda realizar licitação

especíiica para aquisição de um ou mais itens, hipótese em que, em igualdades de condições e

preços, o beneficiário do registro terá preferência, nos termos do Art. 15, § 40 da Lei

8.666/93.

ESTADO DE SERGIPE
uuHrcÍpro DE ARErA BRANcA

orvrsÃo DE LrcrrAÇõEs E coNTRAToS

18. DO FORO

18.1. O l"lunicípio elege o foro do Distrito de Areia Branca para dirimir qualquer questão

relacionada com o presente Edital.

Areia Bra nca/ S , 14 de agosto de 2019.

FRANCISCO S SILVEIRA CRUZ
oeiro

13



012t,

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

DIVISÃO DE LICITAçÕES E CONTRATOS

PREGÃO PRESENCIAL NO 2Ol2019 SRP

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA CONSOLIDADO

para o devido Registro;
III) Considerando ainda, que o valor médio estimado está compatível com o praticado no

mercado.

1. OBJETO
1.1. Registro de preços para aquisição futura e parcelada de e letrodomésticos,
eletroeletiôn icos, equipamentos industriais, mobiliário (doméstico, escolar, para escritório e

méd ico- hospita la r), para atender às demandas das Secretarias da Prefeitura e dos Fundos

Municipais de Assistência Social e de Saúde.

2. FUNDAMENTAçÃO LEGAL
2.1. Amparo legal ao disposto na Lei no L}.52O/O2, Lei no 8.666/93, Decreto lvlunicipal no

958/201ô e Decieto Municipal 
^o 

BG4l2Ol7, e ainda, pela Lei Complementar no 12312006 e IN

05/io14, observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais.

3, JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAçÃOI
3.1. Na forma do art. 30, inciso I, da t-ei no10,520/2002, justifica-se aqui a necessidade da

aquasição futura e parceiada de equipamentos de informática, da forma qÚe segue:

ij coâsiaeranao que, se faz necessário assegurar aos servidores e demais usuários dos

sárviços públicos, materiais e equipamentos adequados à melhor prestação dos serviços

realizados pelo Município, garantindo à população Areiabranquense maior qualidade e

con íia bilidade nas atividades desempenhadas;
II) Considerando que foi feita pesquisa de preços para se obter o valor médio de mercado

4. PROCEDIMENTOS OPERÂCIONAIS
4, i. O fornecedor deverá cumprir rigorosamente a programação de fornecimento emitida pelo

lYunicípio, quanto à data, horário, local, quantidade e qualidade dos produtos a serem

entreg ues;
c,2. ôs produtos poderão ser solicitados conforme necessidade e entregues no endereço a ser

O"iignudã peto Município, àentro dos horários estabelecidos, o Fundo também designará

servidor para rece bê- ios;
4.3, No ato da entrega o responsável pelo recebimento designado pelo Gestor do lYunicípio,

poderá l-ecuru|- o, pódrto, se estes não atenderem às especificações do presente termo,

devendo o fornecedor substituí-los no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas;

ã.A. ó forn"."dor deverá garantir a qualidade dos produtos a serem fornecidos, devendo

esses estarem em perfeitas condições de uso, devendo ainda, quando solicitado' substituir

prontamente o produto qr" po-"nirru não atenda aos requisitos contratados' providenciando'

iambém, a mercadoria que no momento possa estar em falta em seu esta belecimento;

4.5. O iornecedor compromete-se a substituir ou repor o produto quando:

. Entregar os produtos NÃO contendo em sua embalagem a data da fabricação, validade e/ou

vida útil dos mesmos;
.HouVernoatodaentregaaapresentaçãodeembalagensdanificadas,deíeitUosasou
inadequadas que exponham-o produto à contaminação e/ou deterioração;
. ó proouto não atender as legislações sanitárias em vigor, bem como outros referentes ao

prod uto em q uestão;
. Houu"l. na entrega produtos deteriorados ou impróprios para o uso;

4.6. As entregas dos itens deverão ser efetuadas em, no máximo, 10 (dez) dias úteis após

atestada a solititação previamente expedida pelo FMS;

Y 14
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5. VALIDADE DA ATA
A validade da ata será de 12 meses.

6 UANTITATIVOS ESPECIFICA ES E PRE O MEDIO

ITE IVI QTD, UNIT
(R$)

10

22

V. TOTAL
(R$)

1
9
4
3

4

2

3 Ar-cond icionad o sp lit 9.000 btus frio 220 v

Armário baixo com duas portas, com prateleira
interna, puxadores resistentes e com pés altamente
duráveis. Aproximadamente nas seg u intes
dimensões: altura: 75,00 cm x largura: 54,00 cm x
profundidade: 30,00 cm

Armário com 02 portas e vão central sobre tampo em
vidro incolor com aproximadamente 10mm. O tampo,
as laterais, o fundo, a base, as prateleiras e a divisão
devem ser em mdf com aproximadamente 18mm de

espessura com revestimento melamínico bp na cor
preta. Portas em mdf com aproximadamente 18mm,
com revestimento em lâmina de madeira na parte
externa e laminado melamínico bp cor preta na parte
interna. Dobradiças tipo caneca de aproximadamente
35mm e abertura de aproximadamente 94o,
fechadura de sobrepor comum, puxador de aço de

aproximadamente 96mm e sapatas reguláveis.

4
5

6

Armário de aço para pasta az: armário de aço,

medindo aproximadamente 1,97x 1,20 x 0,32 m =
(axlxp), sem portas, registrador 50 escaninhos, as

chapas de aço deverão ter espessura mínima de

7

Armário de cozinha em aço com 03 gavetas, 06
portas, sendo 03 com vidro para facilitar a

vlsualização de alimentos e utensílios, altura: 1,94m,

0,79mm, p intura em epóxi, na cor cinza.

la rgu ra: 1,20m, Profundidade: 0,30m, cor branca

3

2

UNID.

UND
UNID

DESCRIÇÃO

Ar-condicionado s lit 12.000 btus frio 220 v
Ar-co nd icionado s lit 18.000 btus frio 220 v

UND

UNID

UNID

UNID

UNID

UNIDArmário de cozinha em mdf 4 ortas e 2 avetas

15

4.7. A entrega dos produtos deverá ser realizada diretamente no estoque central, mediante

apresentação-de planilhas de entrega, elaborada e emitida pelo Município;
n.e. O foinecedor, após a entreia efetuada no estoque central, deverá encaminhar-se à

Secretaria de Finanças, no horárió das I às 12 horas, para apresentação das Notas Fiscais

respectivas, devidamente atestadas pelo fiscal da ata.

I
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9

Armário em aço com 2 portas de abrir. Estrutura:
confeccionado em chapa de aço número 22, com 2
portas de abrir, com bordas dobradas, reforço
interno, tipo ômega, no sentido vertical, no centro de
cada porta, com largura de 10 cm, com dobradiças
embutidas. Vista frontal, sobreposta à porta que
contém o puxador, com 4 cm de largura, Puxador na
vertical e fechadura tipo yale, de segredo único.
Divisão interna na horizontal, com 4 prateleiras,
dobradas nas bordas, com alturas reguláveis através
de suportes laterais na vertical, tipo cremalheiras (2
em cada lateral do armário). Dimensões: em chapa
de aço número 18, largura de 4,5 cm, com dentes de
5 em 5 cm. Bandejas com 1 reforço do tipo ômega,
largura 7 cm. Base do armário com sapata de 12 cm
de altura. Especificações complementares:
tratamento de pintura mediante processo químico
com desengraxante fosfatizado, pintura com tinta em
pó, à base de resina híbrida epóxi- poliéster, curada
em estufa, na cor cinza-claro.

Armário tipo vitrine, todo confeccionado em aço, cor
branca, pintura epóxi,a pés,3 prateleiras, 1 porta,
fechamento por chave com duas cópias, axlxp:

50x0,50x0,7 1 (aproximado

Arquivo em aço com 04 gavetas para pasta suspensa
tamanho ofício. Puxadores estampados nas gavetas
com acabamento em pvc nas cores cristal ou grafite,
fechadura cilíndrica com travamento simultâneo das
gavetas e sistema de deslizamento das gavetas por

carrinho telescópico em u com 08 rolamentos.
Estrutura: confeccionado em chapa de aço no 16
(1,somm), no 20 (O,90mm), no 24 (0,60mm) e no 26
(0,45mm). Acabamento: tratado pelo processo

anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura
eletrostática a pó com camada de 30 a 40 mícrons
com secagem em estufa a 24O oc na cor cinza.
Capacidade: de 40 a 50 pastas por gavetas ou 50 kg

no mínimo. Dimensões aproximadas: 1335mm x
47omm x 570mm (AxLxP).

Balança digital de precisão, com capacidade para ate

30k aema inoxidávelcha
t4 Beb edouro coluna eletrônico bivolt branco

Bebedouro eletrico de coluna na cor branca, 2
15 torneiras
16 Bebedouro industrial inox 1001

Bebedouro industrial i nox 251

1B

UNID 37

11 I

10

12

13

l,
72

51

3

16

10

L
tr
tr2

3

3

UNIDArmário secretaria para escritório 80x40x074, em
ensado contendo armário e balcãomadeira com

UNID

UNID

UNID

UNlD

UNID

U NID
UNID
UNIDinturaBe mínimo de 18mm100o/o mdf b19

Bebedouro industrial inox 501
20

16

1

l7

Y

UNID
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20

21

25

laqueada na cor branca uv, acetinado, atóxica.
Dimensões aproximadas de 1300 mm de
comprimento x 680mm largura x 900mm altura.
Grades Iaterais com hastes verticais, com
espaçamento entre a mesma de 45 mm a 65 mm.
Frente e fundo com fechamento total. Cantos partes
protuberantes, cantoneiras, dobradiças, hastes e
suportes devem ser chanfrados, ou seja, não devem
ter pontas nem arestas. Sem decalques ou adesivos
nas superfícies internas do berço. Estrado em pinos
de madeira, ajustável com possibilidade de mudança
de altura em três níveis. Espaçamento entre grades,
laterais e paredes do berço e o estrado de no
máximo 25 mm. Pés com 04 (quatro) rodízios fixos,
na cor cinza, sendo dois travamentos em um dos

la nos das aredes

Birô de madeira, dimensões aproximadas de 120 cm
x 70 cm x 75cm; painel frontal recuado com três
gavetas laterais com chave, revestimento em
laminado melamínico na cor cinza claro, tampo com
perfil em pvc flexível arredondado a 180 de 30mm,
base dupla em tubo de aço 30x50 pintado com tinta
epóxi-pó após tratamento anti ferruginoso.

22 ara computador

23
Cadeira escritório, em polipropileno, tipo longarina
com 03 lu ares na cor verde.
Cade ira executiva fixa

Cadeira fixa, assento e encosto confeccionado em
espuma injetada com no mínimo 40mm, arredondado
anatômico, com curvatura envolvente no sentido
horizontal e apoio lombar, com inclinação 100o/o.

Estofamento de alto densidade, revestida em
couríssimo de alta resistência composto de 50o/o

poliéster e 500/o algodão; com resistência a abrasão.
Estrutura com tratamento antiferruginoso e pintura
epóxi na cor azu l.

26

10

UNID 47

10

30

3

49

8

Cadeiras de escritório (encosto reclinável, altura 1327
re9 qláy
Cade ira

el encosto de bra re u láveis e rod as

28 s de p lástico sem braço 1809 140

29

30

Cadeiras secretaria com espuma injetada tubo 20x20
fixa
Caixa amplificada multiuso usb entrada para

m icrofone 600 A - 150w Rms, Bluetooth
1

5

UNID
Biombo, de 2 faces pintado cortina algodão cru
estrutura em ferro tubular 2", com 0,60 x 1,20 x
0,75m, tampo em mdf 15mm e 19aveta

UNID

UNID

UNID24

UNID

UNIDCadeira iratória sem bra

UNID

UNID

UNID

UNID

C]31 Caixa de iso or com ca acidade ara 1001

l7

Birô mesa

30 I

-



&,,,,
ESTADO DE SERGIPE

uurtcipro DE ARErA BRANcA
orvrsÃo DE LrcrrAç Ões e conrnaros

Carrinho auxiliar para profissionais, na cor branca,
em alumínio, com varanda de proteção e rodízios
reforçados. Com aproximadamente as seguintes
medidas: 0,40 cm x 0,60cm x 0,73cm
Carro de curativo totalmente em aço inoxidável, com
balde e bacia com suporte e rodas, acabamento
polido, dimensões: comprimento: 0,75cm, largura:
0,4scm, e altura: 0,80cm a roximadamente)

J.+

35

Conjunto mesa em | + suporte para teclado: conjunto
de mesas em "1", material em mdp 18mm, com
bordas em pvc 1800, estrutura tubo 50x30, pintura
epóxi, gaveteiro com 03 gavetas em aço com chave,
cor zinca, com mesa medindo aproximadamente
1,50x0,70x0,75 cm.

37
Conjunto para educação infantil com mesa redonda e

04 cadeiras

38
Conjunto sextavado cirandinha para educação
infantil, colorido com 6 cadeiras am la rtici a o

39
nos termos da lC 123106, art. 48, inc' IiI

40 Con unto tra ezoidal 8lu ares

Escadinha com 02 degraus, de no mínimo 1,2mm de
largura, em tubo inox, piso em chapa de aço inox,
Revestido em borracha antiderrapante, com

41 cantoneiras de aço inoxidável, pés com ponteiras de

UNID 7

36

7

3

2

2A

2A

113

50

Conjunto sextavado cirandinha para educação
infantil, colorido com 6 cadeiras (cota de até 25o/o, 37

borracha. Com
a proximada mente:
comprimento 35cm.

seguintes d imensões,
44cm x altura 35cm x

AS

la rgu ra

UNID

C]Colchão pa ra berçood20 10x60x 130cm

C]

Conjunto de mesa com 6 cadeiras para cozinha. Mesa
com unidade 1,00 armação em aço carbono e tampo
em mdf auto brilho. Cadeiras em aço carbono com
estofamento no assento em courvim. Courvim na cor
verde.

C]

UNID

UNID

UNID

18

32

33

I

10

Y

CJ

UNID
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42

43

44

45

Estante de aço com 6 prateleiras. Estrutura:
desmontável, contendo 4 (quatro) colunas medindo
1980 x 35 x 35 mm, em aço chaPa n. o 16 ou
superior, com furação de 50 em 50 mm para

regulagem de altura das prateleiras. 6 (seis)
prateleiras em aço chapa n. o 22 ou superior, com
reforços tipo "ômega" na parte inferior de cada
prateleira em aço chapa n.o 22 ou superior, fixação e
montagem com parafusos, reforço em "x" nas
laterais e no fundo, pintura eletrostática com
polimerização em estufa a 200oc, na cor cinza com
tratamento a ntiferrug inoso. Dimensões: altura 1980
x 920 x 400 mm, (altura, largura e profundidade),
com variação máxima tolerável, para mais ou para

menos, de 20 mm para as dimensões, com sapatas
para proteção do piso. Especificações
complementares: as chapas que compõem as
estantes devem passar por tratamento contra
oxidação que deve consistir no mínimo de tratamento
antiferruginoso por fosfatização. A pintura na cor
verde deverá ser por processo eletrostático em epóxi

Estante simples com 04 prateleiras. Base da estante
com rodapé em chapa de aço número 18, altura
1zcm, laterais da base em chapa de aço número 14,

altura 3ocm. Prateleiras em chapa de aço número 22,
largura 21cm, com dobra na borda frontal, com abas
laterais em chapa de aço número 18, altura 20cm,
bandejas com um reforço do tipo ômega no sentido
longitudinal, largura 5cm. Prateleiras fixadas em
estrutura formada por 2 colunas laterais centrais.

Éstrado de polietileno (dimensão 400 mm x 600 mm 25

59

10

10

x3mm
Foco de luz clínico s/
22Ov , na cor branca.
Fogão industrial, com 4 bocas, forno 62 l,

confeccionado em a lva n izad o

ão industrial, com 6 bocas, forno 621,Fo9
con feccionado em aço galvanizado

48 Freezer horizontal 370 I

Freezer horizonta I 420 I

espelho bivolt c/lâmPada 50W,

Gaveteiro volante com 03 gavetas: gaveteiro para

escritório, em madeira compensado, tampo superior
com 2omm de espessura, revestimento em laminado
melaminico na cor cinza, medindo aproximadamente
430 x 540 x 630mm, tipo volante, com rodízio,

contendo duas gavetas simples em aço, mais um
gavetão em aço para pastas suspensas, deslizando
iobre corrediças metálicas, com puxadores pintados

cor alumínio.

8

4

51

7

2
1

6

4

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID
UNID49

50 Freeze r horizontal 500 |

UNID

UNID52 Gaveteiro vola nte com 04 gavetas
19'(

UNID

46

47

UNID

l-

IE
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UNID54 Gravador de voz digital 8 gb mem ona

UNIDLavadora de roupas automática 12kg funções:
centrífugo, enxaguai lava, molha , 16 prog ra mas

UNID56 Liquidificador com capacidade de 2l e 2 velocidades

UNIDLiquidificador industrial em
capacidade para 6l

UNID

Longarina 04 lugares: Iongarina, cadeira isso - tipo
para 04 lugares, sem braços, com assento e encosto
fabricado e moldada anatomicamente, dimensões do
encosto 400 x 350 m. - | x a - e assento 420 x 460

x l- estrutura da longarina de seção.mm-p

57

58

UNID
Ivlaca fixa reclinável. Encosto de cabeça móvel, com 3

níveis de inclinação, podendo ficar totalmente reto
Capacidade de até 160 kg Cor bra nca.

UNIDMaca g inecológ ica
estofado em co u rino

em escadinha 2 degraus. Com
reto.

UNID

lulesa auxiliar hospitalar, armação aço inoxidável,
tubos 1", tampo e prateleira aço inoxidável, bordas
laterais p/baixo e p/dentro sem arestas, 60cm,
40cm, Bocm, sem rodas.

UNID

UNID

UNID

f4esa de reunião redonda 200x90x74
N4esa do professor em fórmica com cadeira med:

avetas
0 mC 7 80 x9 00

Í\4esa rande ara escritório com 4

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNIDmoldura a lumínioQuadro branco 60 x 40

UNID
Quadro branco lousa especial fórmica, moldura
atumínio com 2 cm de espessura e suporte para

ar, medida 200m de largapa ura x 120 cm de altura

UNID

53 Geladeira du lex 110v

Mesa para escritório com 2 gaveta (com chaves),

UNID 2

3

6

59

60

61

64

68

69

70

7l

2

7

5

15

10

10

30

65 med. 1 20 la . 0,60prof x0 70 m de altu ra

66
Mesa refeitório em fórmica com 4 bancos, cor branca
med. 3,00 x 80 cm com tubo 7 8

67
Microfone dinâmico profissional M-58 C/
metros

cabo 3

Mural de avisos 1,00mt x 0,80cm, em cortiça, com
moldu ra em madeira.
lvlural de avisos, em alumínio, com moldura de 10
a roximadamente 1 5mt x 0,80cm.

2

10

72 Quadro de avisos em feltro com espessura total de
6

12 mm

73 Quadro porta-chaves em feltro ou cortiça com portas
3

I

em vid ros pa ra lelos

20

dot o

2

62t--
OJ

10

V
\

55

aço inox copo com

9

3

2

UNID
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UNlD

UNID

UNID

UNID

UNID

74

75

Refrigerador - 1 porta, capacidade total de
aproximadamente 342 litros cor branca, voltagem
110V ou bivolt automático. Contendo até 05
prateleiras e/ou gavetas deslizantes fabricadas em
aço inoxidável com contra portas em acrílico. Painel
de comandos e controles de fácil acesso/ com
sistema micro processado através do display em LCD
ou LED, programável de 2"C a 8"C,
a proximada me nte, com temperatura controlada
automaticamente a 4"C por solução diatérmlca ou
progra mada pelo u suá rio.

Refrigerador - Contendo uma porta; capacidade total
de armazenamento de no mínimo 280L, na cor
branca, com fonte de alimentação de 110V ou bivolt
automático. Com o selo procel de economia de
energia- A

Retroprojetor Wifi data show projetor + suporte teto
1200 00 POLEGADAS conexões de entrada HDMI tipo
portátil, dimensão 0.2 m x 0.15m x 0,075 m

89,!Perls 10 vãos-02 colunas em a o

Si ra escola de 500 metros 110 volts
Tv lcd 32" com entradas hdmi e usb conversor di ita I

Ventilador de coluna 40cm ( 3 hélices) !lo/220v
B1 arede 50cm 3 hélices tlO/220v

VALOR TOTAL ESTIMADO

UNID 2

6

76

79
79

1

6

72

7. DA GARANTIA
Na entrega dos produtos o prazo de validade deverá corresponder no mínimo a 2/3 do pÂzo
total da validade, onde couber, e deverá atender às especificações do INMETRO,

respectiva me nte, para cada modelo/tipo descrito no item anterior.

S. DOTAçÃO ORçAMENTÁRIA
As despesas decoirentes da licitação somente serão informadas quando da respectiva ordem

de fornecimento.

9. CONDIçOES DE PAGAMENTO
. os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais,

conformÉ Nota Fiscal, discriminada de acordo com a Ordem de Compra, atestado de

receblmento defin itivo dos materiais;
. o pagamento será creditado em favor do(s) fornecedor (es) através de ordem bancária,

contra qualquer banco indicado na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome,

número da agência e o número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.

1O. OBRIGAçOES DO FORNECEDOR
. Manter, duránte toda a vigência da Ata de Registro de Preços, as exigências de habilitação

ou condições determinadas Ào procedimento da licitação que dará origem à mesma, sob pena

de sua rescisão e aplicação das penalidades ora previstas;
. Fornecer os materiais conforme especificação, marca, modelo e preço registrados e na forma
p rev ista;
. Substituir às suas expensas, qualquer material entregue em desacordo com as especificações

exigidas e padrões de qualidade exigidos, com defeito, vício ou que vier a apresentar problema

quanto ao seu uso dentro do período de garantia; \_./\ 21
\

77 4
5

42
80

Ventilad o r de

UN]D

UNID
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. Alocar todos os recursos necessários para se obter um perfeito fornecimento, de forma plena

e satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza ao Município;
. Responsabilizar-se por todas as despesas, obrigações e tributos decorrentes do
fornecimento, inclusive as de natureza trabalhista, devendo, quando solicitado, fornecer ao
Município comprovante de quitação com os órgãos competentes;
. Responsa biliza r-se por eventuais multas, municipais, estaduais e federais, decorrentes de
faltas por ela cometidas durante o fornecimento;
. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Município e/ou a terceiros
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do fornecimento, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Município;
. Responsabilizar-se pela obtenção de Alvarás, Licenças ou quaisquer outros Termos de
Autorização que se façam necessários à execução do fornecimento;
. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto firmado com O t'4unicípio, sem prévia

e expressa a n uê ncia.
. Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como a

fusão, cisão ou incorporação, sem prévia a expressa anuência do Município.

11. OBRTGAÇÕES OO MUNrCÍPrO
o lvlunicípio e seus participes, durante a vigência da Ata, comprometem-se a:
. Designar servidor do I'4unicíplo para proceder no recebimento dos materiais;
. Rejeitar os materiais que não atendam aos requisitos constantes no item 6;
. Efetuar os pagamentos devidos observadas as condições estabelecidas na Ata;
. promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados
permanecem compatíveis com os pratlcados no mercado.

12. DISPOSIçÕES GERAIS
I) Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor enquanto pendente de llquidação qualquer
débito referente à eventual irregularidade, inadimplência ou penalidade;
II) Na forma do que dispõe o artigo 67 da Lei no 8.666/93, fica designado o servidor Saulo
Mendonça Oliveira, para acompanhar e fiscalizar a ARP;
III) Os preços dos itens registrados permanecerão irreajustáveis durante a vigência da

respectiva ARP, 
f
I

ffi*z
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e do CPF no

PREGÃO PRESENCTAL No 2Ol2019 SRP

ANEXO II

DEcLARAçÃo DE NA coNDrçÃo oe ueTeee (Modelo)

RCf.: PREGÃO PRESENCIAL NO 2Ol2019 SNP - i,TUNTCÍPIO DE AREIA BRANCA

, inscrita no CNPJ no 

----, 

por intermédio de seu
representante legal, o(a) Sr.(a) 

-, 

portador da Carteira de Identidade n"
DECLARA, que é enquadrado na condição de 14icroempresas

ou de Empresas de Pequeno Porte.

Para esse efeito, a declarante informa que:

(local e data)

(Nome e assinatura do representante legal ou procurador do licitante)

(*observação: Esta declaração deverá ser entreguê no ato do c redencia mento. )

I - Está enquadrada em uma das seguintes situações (assinalar com um X):
a) ( ) Na condição de microempresa, sendo que sua receita bruta anual não ultrapassa o
valor de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais);
b) ( ) Na condição de empresa de pequeno porte, sendo que sua receita bruta anual é

superior a R$ 360.OOO,OO (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$

4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).

Il - O signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar
à Secretãria da Receita Federal do Brasil e ao Município de Areia Branca, imediatamente,
eventual dese nq uad ra mento da presente situação e está ciente de que a falsidade na

prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei no. 9.430, de 1996,

o su.leitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, à-s- penalidades

pr"uútu, na Égislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código

Éenal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 10 da Lei no. 8.137, de 27 de dezembro de

19eo).

k
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pnecÃo PRESENcTAL No 20l2019 sRP

ANEXO III
peocunaçÃo (Modelo)

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL NO 2Ol2019 SNP - UUHTCÍPIO DE AREIA BRANCA

OUTORGANTE: {Qualificação da empresa e do represente legal que assinará a procuração em
seu nome (nome, endereço/razão social, etc.).

OUÍORGADo: (Representante devidamente qualificado).

oBIETO: Representar a Outorgante no Pregão no 20/20!9 SRP - Município de Areia Branca.
PODERES3 Entregar e receber envelopes contendo os dOCUmentOS e as propostas, juntar
documentos, assinar atas e termos, tOmar deliberações, receber ofícios e relatórios de
julgamentos, firmar declarações, dar ciência e, especialmente, formular ofertas e lances de

preços, interpor recursos, renunciar ao direito de recursos enfim, assinar todos os atos e

quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato junto a

este órgão, relativamente a quaisquer das fases do Pregão no 2012019 SRP.

rlà de 2019.

NOME/CÂRGO

\'

24
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PREGÃO PRESENCIAL NO 20l2019 SRP

AN EXO IV

DECLARAçÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAçÃo lr.lodetol

REf.: PREGÃO PRESENCIAL NO 2Ol2019 SRP - MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

inscrita no CNPJ no por intermédio de seu

representante legal,
e do CPF no

Bra nca.

o(a) Sr.(a) Portador
DECLARA, em atenção ao

da Carteira de Identidade no

disposto no art, 40, VII, da Lei

enamente os requisitos exig idos
019 SRP do MunicíPio de Areia

Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002, que cumpre pl

para a habilitação na licitação modalidade Pregão no 2Ol2

(local e data)

(Nome e assinatura do representante legal ou procura dor do licitante)

(*observação: Esta declaração deverá ser entregue no ato do credencia mento' )

I
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(local e data)

(Nome e assinatura do representante legal ou procurador do licitante

(*Observacão: em caso afirmativo, assinalar a ressalva aclma)

26

PREGÃO PRESENCIAL NO 2Ol2019 SRP

ANEXO V

DECLARAçÃO DE EMPREGADOS MENORES (MOdCIO)

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL NO 2Ol2019 SRP - MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

, inscrita no CNPJ no 
-_-.-, 

por intermédio de seu

representante legal o(a) Sr,(u) 

-, 

portador da Carteira de Identidade no 

-e 

do

CPF no 

-, 

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21

de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de

dezesseis a nos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( )'

)
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ANEXO VI

ATA DE REGISTRO DE PREçoS 
-/20- 

(Minuta)

O UU11fCÍpfO DE AREIA BRANCA, inscrito no CNPJ sob o no 13.100.995/0001-04,
localizado à praça loviniano Freire de Oiiveira, s/no, Centro, doravante denominado Município,

neste ato reprejentado pelo seu Prefeito, o Sr. ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS, com as

participações do FUNDO MUNICIPAL Oe eSSfSfÊnCIA SOCIAL, inscrito no CNPJ sob o no

14.787.72O/OOO1-53, e do FUNDO MUNICIPAL Oe SAÚO6, inscrito no CNPI sob o no

11.402.091/0001-08, considerando o julgamento do PREGÃO PRESENCIAL No 20l2019
sRp, para REGISTRO DE PREçOS, e a sua respectiva homologação, RESOLVE registrar os

preços da(s) empresa(s): xxxXiXxXXXXXXXXxxXX, inscrita no CNPI sob o n" XXX1XXXX'

estibelecida na XXXXXXXXXXXXX, neste ato representada polo(a) Sr'(a) XXXXXXXXXX'
portador(a) do R.G. no XXXXXXXX e do CPF no XXXXXXX. Atendendo as condições previstas no

instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, su]eltando-se as

partes às normas constantes das Leis no 10.520/02, no 8.666/93 e alterações, c Decretos no

864/2017 e no 958/2018, e em conformidade com as disposições a seguir:

02. DO REGIM DE EXEC cao
indireta, sob o regime de

O 1. DO OBJ ETO
6113 presente Ata tem por objeto o registro de preços para aquisição futura e parcelada de

e letrodomésticos, eletroeletrôn icôs, equipamentos industriais, mobiliário (doméstico, escolar,

para escritório e méd ico- hospitala r j, para atender às demandas das Secretarias da Prefeitura e

dos Fundos Municipais Oe Àssistência Social e de Saúde, de acordo com as especificações

constantes do Edital de Pregão Presencial no 2O/2Olg SRP e seus anexos, e propostas de

preços apresentadas, de aãordo com o art. 55, XI da Lei no 8'666/93, passando tais

docúmenios a fazer parte integrante do presente instrumento para todos os fins de direito.

02.1. O objeto será executado mediante a

eÍnpreitada por preço unitário, nos termos da
forma de execução
Lei no 8.666/93.

03. DO PRECO E DAS CONDICÕES DE PAGAMENTO
O3.1rcs."ter,a. serão forr,"ciaos pet,cs preços registrados constantes do Anexo I desta Ata'

§i;- O, pagamentos serão efetuados em aie 30 (trinta) dias após a entreqa dos materiais,

após atestação do responsável pelo recebimento;

§2o - Para iazer.lus ao paqamento, a futura fornecedora deverá apresentar, nota fiscal' com o

ieipectivo termo de receÉimento, atestado pelo setor competente do Município, prova de

regularidade para com as Fazendas Federal, Êstadual e Municipal, Certidões de Regularidade

dequitação junto ao INSS, FGTS e CNDT atualizadas;

§3o - Nenhum pagamento será efetuado ao Adjudicatário enquanto houver pendência de

íquidação Oe oUriga-ção financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual;

5à. - úao haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado;

§So - t,to caso de atraso de pagaí-rento, súá utilizado, para atualização do-]/qlor mencionado

ão.rprioáttu Cláusula, o Índicã Nacional de Preços ao consumidor - INPC/IBGE;

ô;;:N;;"t pruço, 
"rtão 

incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente' decorram

ãa execução do objeto, inclusive custos com pessoal, encargos sociais' trabalhistas e

pi"uiJ"nciárior, administração, tributos, emolumentos e contribuições de qualquer natureza.

Y

04. DO REAJUSTE DE PRECOS
ffieços durante o período de vigência da ata.
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O4.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou cancelados por fato que eleve o custo dos itens registrados,
cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos adjudicatários, observadas
as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei no 8.666, de 1993;

§10 - Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
iuperveniente, o órgão gerenciador convocará os adjudicatários para renegociarem a redução
dos preços aos valores praticados pelo mercado;
§20 - o adjudicatário obriga-se a repassar ao Município todos os preços e vantagens,
ofertados ao mercado, sempre que esses forem mais vantajosos do que os vigentes;

§3o - euando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o adjudicatário
não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

§4o - Liberar o adjudicatário do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes da

ássinatura do termo de contrato, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade
dos motivos e comprovantes apresentados;
§5o - Convocar os demais adjudicatários para assegurar igual oportunidade de negociação;

16o - trtão havendo êxito naÀ negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação
ãa ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contrataçâo mais

va ntajosa;
g7o - É vedado efetuar acréscimos nos valores fixados pela ata de registro de preços, inclusive

ó acréscimo de que trata a alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei no 8.666, de 1993'

05. DA VIGÊNCIA
os.l. n rsênc,a da presente Ata de Registro de Preços é de L2 (doze) meses, contados da

data de sua assinatu ra.

07. DA DOTACÃO ORCAMENTÁRIA
07.1. As despesas oriundas com o pagamento do referido objeto desta licitação correrão à

06. DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
ool os it"nr, objeto desta licitação, serão entregues nas sedes dos respectivos entes:

Secretarias da Prefeitura, Fundos Municipais de Saúde e de Assistência Social, sendo recebidas

por funcionários do local destino, de forma parcelada, mediante solicitação e nas quantidades

indicadas pelas mesmas, respectiva mente, no horário de expediente, contados a partir da

solicitação.
§1o - os materiais, quando solicitados, serão fornecidos durante o ptazo de vigência

ã.tub"l".ido, em, no máximo, 10 (dez) dias úteis contados da Ordem de Fornecimento

atestada pelo fornecedor. Findo este, as partes não poderão exigir uma da outra o

exaurimento dos quantitativos previStOs no inStrumento convocatório, considerando-se
perfeitamente realizado o objeto contratual.
iZ. - O municípto não se oÚriga a adquirir os materiais registrados nesta Ata de Registro de

Éruçor, nu. mesmo das qranúdades indicadas nas planilhas, podendo promover a aquisrção

em unidades de acordo com suas necessidades, podendo ainda realizar licitação específica
para aquisição de um ou mais itens, hipótese em que, em igualdades de condições e preços, o

beneficiáriodo registro terá preferência, nos termos do Art. 15, § 40 da Lei 8'666/93'

conta dos recursos orçamentários consignados no
Município e dos respectivos Fundos de Assistência Soc

obedecendo à classificação orçamentária pertinente, es

Orçamento Programa de 2019 deste
ial e de Saúde, com dotação suficiente,
tabelecida para o respectivo exercício.

08. DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES
Og.f . O UL^i.ipio e seus participes, durante a vigência desta Ata, compromete-se a

. Designar servjdor do l'4unicípio para proceder ao recebimento dos materiais;

. Rejeitar os materiais que não atendam aos requisitos constantes no item 6;

. Efétuar os pagamentos devidos observadas as condições estabelecidas nesta Ata;
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. Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados
permanecem compatíveis com os praticados no mercado.
08.2. o(s) adjudicatário(s), durante a vigência desta Ata, com promete(m ) -se a:
. tvlanter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, as exigências de habilitação
ou condições determinadas no procedimento da licitação que dará origem à mesma/ sob pena
de sua rescisão e aplicação das penalidades ora previstas;
. Fornecer os materiais conforme êspecificação, marca, modelo e preço registrados e na forma
p revista;
. Substituir às suas expensas, qualquer material entregue em desacordo com as especiíicações
exigidas e padrões de qualidade exigidos, com defeito, vício ou que vier a apresentar problema
quanto ao seu uso dentro do período de garantia;
. Alocar todos os recursos necessários para se obter um perfeito fornecimento, de forma plena

e satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza ao Município;
. Responsabilizar-se por todas as despesas, obrlgações e tributos decorrentes do
fornecimento, inclusive as de natureza trabalhista, devendo, quando solicitado, fornecer ao
l.4unicípio comprovante de quitação com os órgãos competentes;
. Responsabilizar-se por eventuais multas, municipais, estaduais e federais, decorrentes de
faltas por ela cometidas durante o fornecimento;
. Responsa biliza r-se pelos danos causados diretamente ao Município e/ou a terceiros
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do fornecimento, não excluindo ou reduzindo
essa responsa bilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Município;
. Responsabilizar-Se pela obtenção de AlvaráS, Licenças ou quaisquer outros Termos de

Autorização que se façam necessários à execução do tornecimento;
. Não tránsferir a outiem, no todo ou em parte, o objeto firmado com O 14unicípio, sem prévia

e expressa a n u ência.
. Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como a

fusão, cisão ou ancorporação, sem prévia a expressa anuência do Município,

09. DAS PENALIDADES E MULTAS
09.1. pelo atraso injustificado nos fornecimentos, pela inexecução total ou parcial do objeto
pactuado, conforme o caso, o Município poderá aplicar ao Adjudicatário as seguintes sanções,
previstas no art. 87 da Lei n" 8.666/93, garantida a prévia deíesa, sem prejuízo de perda da

ga ra ntia prestada:
I - ad ve rtê ncia;
II - multa de 0,5olo (zero vírgula cinco por cento) por dia, até o máximo de 10olo (dez por

cento) sobre o valor do(s) material(is), em decorrência de atraso injustificado na execução dos

fornecimentos;
III - multa de 10o/o (dez por cento) sobre o valor total do(s) material(is), no caso de

inexecução total ou parcial dos mesmos;
IV - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a

Administração do lYunicípio, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
V - declaraião de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

10. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
10.1. O registro do adjudicatário será cancelado quando:
I - O adjudicatário descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

II - O adjudicatário não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo

estabelecido pela administração, sem justificativa aceitável;
11I - O adjudicatário não ateitar reduzir o seu preço, na hipótese deste Se tornar superior

àqueles praticados no mercado;
tü - O ad.]uOicatário sofrer quaisquer das sanções previstas na cláusula anterior, parágrafos IV

CV. Y
t

29

&a*,



,,

ffir,.nESTADO DE SERGIPE
uurrcÍplo DE ARErA BRANcA

orvrsÃo oe lrcrraçõrs E coNTRATos

Parágrafo único - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, 1l e IV
desta cláusula será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório
e a ampla defesa.

rr. oO aCOMpINXaI'reNro r oa rrSCaLrZaCÃo
11.1. Na forma do que dispõe o artigo 67 da Lei no 8.666/93, fica designado o Sr' Saulo
l'4endonça Oliveira, para acompanhar e fiscalizar execução da presente Ata de Regastro de
Preços.
5ro - À fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a conformidade do
fornecimento dos materiais com as normas especificadas, se os procedimentos são adequados
para garantir a qualidade desejada.
§2o - A ação da fiscalização não exonera o Adjudicatário de suas responsabilidades
contra tua is.

12. DO RECEBIMENTO DO OBJETO
12.1. O objeto da futura contratação será recebido de acordo com o disposto arl.73,ll, a e b
da Lel n" 8.666/9 3.

13. DO FORO
13,1. As partes contratantes elegem o Foro da Cidade de Areia Branca, Estado de Sergipe,
como único competente para dirimir as questões que porventura surgirem acerca do presente

instrumento, com renúncia expressa por qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam este instrumento, a fim de que
produza seus efeitos legais.

Areia Branca/SE, 

- 

de de 2019

MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Orgão g e renciador da ARP

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
Prefeito mu nicipal

FORNECEDOR 1

FORNECEDOR 2
(...)
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ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXO
REGISTRO DE PREçOS

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços no --J7OL9, celebrada entre
o Município de Areia Branca, e a empresa cujos preços estão a seguir registrados, por item, em

face da realização do Pregão Presencial no 2012019 SRP.

r

E M P RESA:
FONE/FAX:CN PJ:

E-MAIL:

REPRESE NTANTE
LEGAL:

VALORMARCAESPECIFICAçAOITEM QTDE. UN

r
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