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ESTADO DE SERGIPE
uunrcÍpro DE ARErA BRANcA

orvrsÃo DE LrcrrAç õgs r conrnltos

r. orsposrçÕEs PRELTMTNARES

O UUttCiptO DE AREIA BRANCA/SE, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL Oe SAÚO6,

ã"iiãà j*iai- de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o no 11.402.091/0001-08, por

meio dã seu pregoeiro e Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria no 59/2020, torna público,

puiu .ontre.ir"nio dos interessados, que fará realizar licitação do tipo MENOR PREçO POR

ir:u, sob a modalidade PREGÃo PRESENCTAL No 0612o2o sRP'
DATA DÊ ABERTURA: 11 dE MAIO dE 2O2O'

HoRÁRro: o8h (oito horas)
tóCÀf- Ol SESSÃO púgtlçl: Praça Jovinlano Freire de Olivelra, s/no, Centro'

i.r. e f Lituçao será regida Ãa forma dá Lei no lO,52O/O2, Lei no 8.666/93, Decreto_ Municipal

Á" SA+IZO|B e Decreto-Municipal no 864/2017, e ainda, pela Lei Complementar, no 123/2006 e

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

1,2. Fazem parte deste instrumento convocatório os seguintes anexos:

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA) -
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; E

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 aquisiçào futura e

paicetaaa de materiais odoniàtógi.or pará atender_ã demanda do Fundo Municipal de Saúde,

nos termos do Decreto Municipal n" 864/2017, conforme especificações técnicas constantes no

Anexo I deste Edital.

3. DOTAçÃO ORçAMENTÁRIA

3.1. As despesas oriundas do objeto
orçamentários consignados no Orçamento
obedecendo à classificação pertinente.

4. CONDIçÕES PARA PARTICIPAçÃO

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL NO 0612020 - SRP

EXCLUSIVA PARTICIPAçÃO DE MElÉPPlMEI

desta licitação
Programa deste

à conta dos recu rsos
com dotação suficiente,

correrao
Fundo,

4.1. Somente poderão participar desta Licitação, em virtude do valor máximo estimado por

item do presente certame, em atendimenio aos preceitos do art 48' inc l da Lei

êãrnpfãà"ntur. no L23, de 14 de dezembro de 2006, com a redação dada pela Lei

õã,1piã.untu. no 147, de 07 de agosto de 2014, as Microempresas (ME) e Empresas de

pequeno porte (Epp), assim comprovãdas mediante apresentação, no ato do credenciamento,

oã[ã.iãruiao o" enquadrada na condição de ME/Epp, podendo adotar como modelo o disposto

no Anexo II do presente instrumento, e ainda, também p-oderão participar os

ú i..o".pr"end"dores Individuais (MEI), sendo que esses demonstrarão tal condição apenas

apresentando o registro de inscrição na receita federal; 
.

4.1.1. Os interessados oeveão,-ainda, atender a todas as exigências, inclusive quanto à

documentação, constantes deste Edital e seus Anexos, e deter atividade compatível e

pertinente com o seu objeto da licitação;
4.2. Estarão impedidos de participar, direta ou indiretamente, de qualquer fase deste processo

licitatório, os inieressados que se enquadrem em uma, ou mais, das situações a seguir:

Í1
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a) Empresas em estado de falência, de concurso de credores, dissolução ou liquidação;

bi Consórcios de empresas, qualquer que seja st'a forma de constituição;

"j E.pruru, que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração
píblica, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, bem como as que estejam punidas,

.oÀ rurpunsão do direito de contratar ou licitar com a Administração Pública;

ãl sã.io"r ã" quatquet órgão ou entidade vinculada ao órgão promotor da licitação' bem

aási. empresa da qual tal sárvidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico'

+.g. n pãrti.ipação na licitação imóorta total ó irrestrita submissão dos proponentes às

condições 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, devidamente munido de documento que o credencie a.participar

deste certame, venha a responder pela empresa licitante, devendo, ainda, no ato de entrega

ãos envelopes, identificar-se, exibindo a carteira de Identidade ou outro documento

eq u ivalente;
slz, õ.r"a"".iamento é condição obrigatória para a participação das Licitantes neste Pregão,

ã, ,"ju, ãr"rtu|. propostas (lanies), be-m com praticar todos os demais atos inerêntes a este

i".tuáó, podendo ,iilirar como modelo o estabelecido no Anexo III deste Edital;

á.S. O' iredenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou

instrumento particular, nest; últi;o laso acompanhado de cópia do contrato social vigente da

empresa que representa, cãm poderes para iormular ofertas e lances de preços, oferecer

recursos e desistir deles e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do

piápon"nt", procuração ou carta de credenciamento firmada pelo representante legal da

empresa, nos termo;de seu Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social' documento esse a

ser,apresentado, Visando a comprovação da condição do titular, para delegar poderes ao

iupr"I"Àiunt" a ser credenciado. É imprescindível que estejam expre-ssos.os poderes

dáegados, inclusive 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'

ãiriõ".t" ", assemelhado àu 
"rpr"ru 

proponente, deverá apresentar cópia do respectivo

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

urrrÁi.. obrigações em decorrência de tul investidura, exibindo a Carteira de Identidade ou

outro documento equivalente;
á.i.-as uicitantes d'everão apresentar declaração dando ciência de que cumprem plenamente

ãi ."qriiii"i de habilitação, como condição para a participação nesta licitação, conforme

;i.p"+; no inciso vu do art. 40 da Lei no 10.520/2092 e tnciso V do art. 10" do Decreto

t'4unicipal no 958/2018. A referida declaração deverá ser apresentada juntamente com o

documento de credenciamento, fora dos enváopes que contem os documentos de habilitação e

piopostu, podendo utilizar como modelo o estabelecido no Anexo IV, deste Edital;

;.;:; 
-É;Jp;""nte 

que não trouxer o documento referente ao credenciamento, não terá sua

ãroposta pãr escrito'invalidaàa, mas não poderá participar das fases de lances. Pode até ser

ã".iarada ren.edora, desde que nenhum lance verbal supere, em menor preço, a sua proposta

por escrito ou que as demais proponentes venham a ser desclassificadas, sucessivamente, na

ha bilitação;
5.6. Nã; será admitida a participação de um mesmo representante legal e/ou procurador para

mais de uma Ltcita nte;
5,7. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatária, a não ser

como assistente ao ato Público.

2
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6. DA ApREsENraçÃo, Do RECEBTMENTo E ABERTURA Dos ENVELoPES

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

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

Ed ital;
ã.2. ó ,.upr"runtante legal da licitante deverá entregar os Envelopes "Proposta de Preços" e

"Oo.r."ntor de Habilita;ão", devidamente lacrados, em papel não transparente e separados;

6.3. o envelope da Proposta de Preços deverá ser apresentado' contendo as segÚintes

informa

6.4. O enveloPe dos Documentos de Habilitação deverá ser apresentado, contendo as

uintes inform

6.5. Não será admitido o encam inhamento de ProPosta via fax, Postal, por meio eletrônico ou

similar;
6'6.Apósorecebimentodosenvelopes,nãoserãoaceitasjuntadasousubstituiçõesde
quaisquer documentos, nem a retificação de preços ou condições;

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

runào r'runicipal de Saúde, observadas as prescrições da legislação específica'

7. DA PROPOSTA DE PREçOS

7.1. o envelope "1", com o título "PRoPosTA DE PREÇoS", deverá conter:

i.i.f . Àfrl 'proposta(s) Oe--pieços da(s) Licitantã(s), redigida com clareza, em língua

portuguesa, salvo quanto a expressões tàcnrcas de uso corrente' sem alternativas' emendas'

iu.r.á, o, entrelinhas, datada e assinada pelo representante legal da empresa licitante ou por

seu preposto, legalmente estabelecido;
7.!.2,ospreçosserãoapresentadosemalgarismosparaosvaloresunitáriosetotaisdos
itens, e em algarismos " 

poi Éri"nto para ó valor giobal da proposta' .cotados em moeda

nu.iãnuf e englábarão todas as despesas diretas e indiretas. inclusive os tributos, taxas, custos

com embalagens, encargos sociais, trabalhistas e p revidenciários, frete, seguro, instalação,

eiiquetagemJ mão-de-obia, etc., e quaisquer outros necessárias ao cumprimento do objeto

ààJJ iiZi,"õa". 
- 

r,lao será pu..itiao, portanto, que tais encargos sejam discriminados em

sepa rado;
z.i.S. nâzao Social e CNPJ, endereço completo, telefone/fax para contato' no da conta

corrente, agência e respectivo Banco e, se possível, correio eletrônico (e-mail);

i.i.A. ó"riiiçao detalhada dos materiais, com as características técnicas, inclusive marca,

ooiervando-sé as especificações contidas no Anexo I - Termo de Referência;

7.1.5, o prazo para 
"n.|.ugu, 

do, materiaiS objeto desta licitação será de, no máximo 02 (dois)

dias úteis, contados da data de aceite da Ordem de Fornecimento;

irã. i*irti"ao aiscrepância eniÀ às ,ulorer unitários e totais, prevalecerão os unitários e,

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

últimos;
7.!,7,ospreçosSerãofixoseirreajustáveisduranteoperíododevigênciadaata,edeverão
trazer inclusos os impostos, iaxas, 

-fretes 
e quaisquer outras despesas, inerentes ao objeto

ricitado; ( 
3
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BRANCAFUNDO MUNICIPAL DE
ENVELOPE NO 01 - PROPOSTA DE PREçOS
E DITAL DO PREGÃO No 06/2020 SRP

t Razão sociat da empresa licitantel
IEndereço, telefone e

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA BRANCA

ENVELOPE NO 02 - DOCUI'iIENTOS DE HABILITAçÃO
EDITAL DO PREGÃO NO 0612020 SRP
Razão social da empresa licitantel

em Iicita
t



i0€
ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
DIVISÃO DE LICITAç Ões e cotrnaros

7.2. A simples participação neste certame implica:
a) a aceitação de iodas as condições estabelecidas neste Pregão;

;í q; 
" 

piazo de validade da pôposta é de 60 (sessenta) dias consêcutivos, contado da

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

Caso o referido prazo não estõja expressamente indicado na proposta' o mesmo será

considerado como aceito para efeito de Julgamento'
7.3, Destaque-se, que a Proposta eletrônici refer-ente a esse instrumento' encontrar-

!à-áÉpá"iüir..Oá iro "pii"iúvã 
ilcita.i, sendo indlsPensável sua aPresentação no dia

do certame'
z.S.i, -ó 

aplicativo é disponibilizado para download e instalação através do link:

htto: //3tecnos. com. brldown load/9371/ i - -^ ê^-- .
7,3.2, Tal medida visa du1. ãÉiããzã uo procedimento, uma vez que não se fará necessário

realizar o lançamento manual pelo pregoeiro'

8, DOS DOCUMENTOS DE HABILITAçÃO

8.1. Da Forma De APresentação
ã.r.r.-n r-i.itint" aLu"ra ln.iui|. no envelope no "2"' com o título - DoCUMENToS DE

ioãiuiÀçãó, à,,"!rint", dãcumentos em original (desde que esses possam ficar rêtidos e

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

;.p"t;;t;;, por servidorãâ Àa.initt|.uçao, ou publicação em órgão da Imprensa oficial;

g,1.2, Caso as cópias dos documentos venham acompânhadas dos originais, esses últimos

deverão vir fora do 
"nuufopá-ãá 

documentação a fim de evitar transtornos e facilitar os

trabalhos do Pregoeiro.
8.2. Da Habilitação Jurídica
ã.i.r. À"9istto Cómercial, no caso de empresário individual;
g,2.2, Ato constitutivo, "rtutrto 

ou contiato social em vigor, devidamente registrado, em se

tratando de sociedades .or"iiiuir e, no caso de Socieãades Anônimas, acompanhado de

documentos de eleição de seus ad min istradores, no qual deverá estar contemplado, dentre os

ãú;"tirã, iã.l"ir, aL*e.ução de atividades da mesma natureza ou compatíveis com o objeto

da licitação;
8.2.3. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em

iuÃà.nun,,'"nto no país, 
" àio áu registro ou autorização para funcionamento expedido pelo

órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

a.á. oa negularidade Fiscal e Trabalhistâ
8.3.1, prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério da

Fazenda;
e.i.z. prouu de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver,

relativoaodomicilioousededaLicitante,pertinenteaoseuramodeatividadeecompatível
com o objeto deste Edital;
8.3.3. prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), através de Certidão

Negativa de Débito - CND;
C,f".S,r, Tal regularidade poderá ser apresentada em separado ou con3untamente' mediante

"ái"iá"i"ça" 
dã prova de regularidade fiscal_perante a Fazenda Nacional expedita nos termos

ãã poitariá conjunta RFB/PGÉN no 1.751, de 2 de outubro de 2ot4;
8.3.4. certificado de Regularidade do Êcrs - cnr, relativo ao FGTS, expedido pela caixa

Econômica Federal (CEF);
ã,r.s, cu.tiaO"s de regularidade de situação para com as Fazendas: Federal' mediante a

;;;;;;"i;çà" da certidáo ó"":rm" úó"tivâ_oe oébitos retativos a Tributos Federais e Dívida

Ativa da União, expedida i"la procuruáo.ia Geral da Fazenda Nacional ou pela secretaria da

Receita Federal, .onfo rme 
-Poita 

ria Conjunta PGFN/RFB no 1.751, de 2 de outubro de 2014'

atterada pela portaria conjunta RFB/PdFN no 1.821, de 17 de outubro de 2ol4i Estadual,

,nuJãni"'u apresentação âa óertiaáo Negativa de Débitos Estaduais, emitida pela Fazenda

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

v4
l
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da certidão Negativa de Débitos Municipais, emitida pela Fazenda Municipal do respectivo do

domicílio ou sede do licitante;
ã.J.S. pr"ru de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a

apresentação da Certidão Negativa de Debitos Trabalhistas - CNDT;

ãiS,Z. n cômprovação ae reg'utàriaaae fiscal somente será exigida no caso de- virem a ser a(s)

adjud icatá ria(s) deste certanie, nos termos do art' 42 da Lei Complementar no L23|2OO6;

8.3,7,1 No êntanto, as licitanies deverão apresentar os documentos elencados nos subitens

S.:.1u e.:.S deste Edital, mesmo que contenham alguma restrição;

a.3,7.1.1. Havendo alguma iestrição na comprováção da regularidade fiscal exigida neste

ÉàiUf, ãata"l asseguiado(s) o prãzo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do momento

em oue for(em) declarada(s) à(s) vencedorais), prorrogáveis por igual p-eríodo' a critério do

ir"i" - 
llrÀi.tpâf- 

-Já 
Su,iOâ, 

'para a regútarização da documentação, pagamento ou

pããu."nto áo debito, " "rírráo 
áe eventrlais certldões negativas ou positivas com efeito de

certidão negativa;
a3.7,L,2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8'3 7 1 1'

Ápf tuãO".aaência-do direito à(s) contrataçãó(ões), sem prejuízo das sanções previstas no

urt. Af Ou lei no 8.6667g:, 
'sénao facuítado à Administração convocar as Licitantes

remanescentes, na ordem áã' ciassincação, para celebrar(em) a(s) contratação(ões), ou

revoga r a licitação.
8.4, beclaração Relativa e Trabalho De Menores
ã.e.1-. 

-ó".rráção 
firmada pela Licitante, nos termos do modelo - Anexo v deste Edital,

"_pi"rrá"a" 
qúe não possui menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou

insalubre, e menores oe oezàsseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz,

a partir de quatorze anos.
8.5, Da qualificação téGnica:
8.5,1. Comprovação de uptiãào puru desempenho cl_e. atividade pertinente e compatível em

características com o objeto da licitação (art' 30, II ê §1o, I da Le-i no 8'666193);

á.S.i,i, A comprovação ãã apt,aao' supramenciónada será feita por atestado(s) ou

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

ãqrir"fãi1",'em nome da licitante, forÀecidos por pessoas jurídicas de direito público ou

privado.
b.e. ou Qualificação Econômica Financeira
8.6.1.CertidãoNegativaderatênciaeConcordata,expedidapelo.dlstribuidor.dasededa
óeisáa iurídica, o, ãa execrção patrimo-nia-|, expedida no domicilio da pessoa fisica No caso

do documento mencionado nãià it". não fixar prazo de validade, o mesmo será considerado

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

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

documento apresentado, inclusive quanto ao prazo de validade' os mesmos poderão ser

conferidos via Internet Or.uniá a sessão, para verificação da regu.laridade. A Administração

não i" 
-r"rponra 

bilizará pela eventual indispon ibilidade àos meios eletrônicos de informações'

;;-;;.;;t" da verificaçãã áa habilitaçãà. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo

apresentados os documentos alcançados pela verificação, a Licitante será inabilita'da;

8.8. Não serão aceitos proio.áfoi á" 
"rti"gu 

ou solicitação de documento em substituição aos

documentos requeridos no presente Edital e seus anexos;

8.g, promovida a homotojação da licitação, esta será devidamente comunicada a todos os

licitantes, ficando oS documéntos das demais empresas interessadas em poder do Pregoeiro

ísobaquardadaComissãodeLicitação),peloprazodel5(quinze)dias,findososquaisa
àocume-ntação deverá ser retirada, sob pena de inutilização'

g.DoPRoCEDIMENToEJULGAMENToDAsPRoPosTAsEDAHABILITAçÃo

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

ó.*"atur"ntô do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados; 
V 5
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9.2'Apósafasedecredenciamentodaslicitantes,oPregoeiroprocederáaaberturadas
;;"p.rã Je Preços, verificando, preliminarmente, a conformidade das propostas com os

,."õrLito, estabelêcidos no-instrumento convocatório e seus anexos, com a consequente

divulgação dos preços cotados pelas licita ntes.classificadas;
g,3. para fins de j u lga mento-e'classificação das propostas será adotado o critério do MENOR

PREçO poR ITEM, observáao, oi pruàr máxímos para o fornecimento, as especificações

técnicas e os parâmetro, rniniÃo, d'e desempenho e qualidade definidos neste edital e em

seus anexos, bem como a iámpatibilidade dos preços propostos com os praticados no

mercado;
ó.+, s"iao qualificadas pelo pregoeiro para ingresso. na fase de lances a Licitante que

apresentar a proposta o" Ã"'""i" piàço,' ern co-nfottidade com o Anexo I' e as demais

Licitantes que tenham upr"r"nluão õroõoltut em valores sucessivos e superiores em até 10o/o

(dez por cento) à de menor ir"iã. í.ái;tgámento e ctassificação das propostas será adotado

o critério de menor Preço Por item;
9.5, Não havendo p"to menos i'(três) propostas de preços na condição definida^ 1o..',l::
Jntàrioi, t"rao seleiionadas as pr.opottai que apresentarem os menores pT-ço?'^ 

3"tl 
o maxrmo

de 3 (três), independentemãÃtã aã uáfot' No caso de empate nos preços' serão admitidas

ioou. àt piopostas empatadas, seja qual for o número de licitantes;

9.6. Caso duas ournui, propotlu'i escritas apresentem preços iguais' será realizado sorteio'

iambém, para determinação da ordem de oferta dos lances;

à.i. ó prãg"ãii".onriauia, individ ua tmente, as Licitantes quatificadas, na forma d,os itens 9.3

a 9.6, a apresentar os ranceiveiúais, a começar pela autora da proposta escrita de maior

preço, seguiao das demais, em ordem decrescente de valor;

õ.ãló prãã""irã poaerá, mãtivadamente, estabelecer limite de tempo para lances' bem como

o valor ou percentual .iniÀà- puru- reãução dos lances, mediante prévia comunicação às

Li.itu nt"ilJn.ordâ ncia destas e expressa menção.na Ata da Sessão;

9.9. Somente serão acettos lã"Ãi á:o. valorej sejam inferiores ao último apresentado;

9.10. No tocante aos pr"çoil Á, p.pãitai serao verificadas quanto à exatidão das operações

aritméticas que conduzlram-ao vaior'total do item orçado, procedendo-se às correções-no^caso

ã"'""ã"iúáii erros, tomando-se como corretos os preços unitários e por escrito As correçoes

ãàtruaut serão consideradas para apuração do valor da proposta;

ó.ii. serataol vencedora(s) aquela(s) que oferta(em) o menor preço por item;

9.12. A etapa de tances selá consideiaáa encerrada quando, indagadas pelo Pregoeiro, todas

ui- pu rtiaipã"t"s qualificadas manifestarem desinteresse em apresentar novos lances' ou

quando encerrado o prazo estipulado na forma do su-bitem 9 8;

9.13. Caso não se realizernlãices verbais, será veriflcada pelo Pregoeiro a conformidade entre

ãií pr"i"tt"it) escrita(s) Jà À"no("tj preço(s) e o valor estimado para a contratação'

ficando vedada a acertaçao ae pràposia(s) com'valor(es) superior(es) ao(s) estimado(s) no

ie.mo de Referência - AÁexo I deste Editá1, no(s) item(ns) correspondente(s);

9.14. Declarada encerrada ã 
"tãpu 

ã" iu".âr 
"'ord"nuàut'ut 

propostas, o Pregoeiro examinará

a aceitabilidade aatsl prlÃrraGl classificada(s), quanto ao objeto e valor(es)' decidindo'

motivadamente, a respeiio, Étáao ueaaaa 
' 
á' aceitação de- proposta(s), com valor(es)

unitário(s) superior(es) alos; ástimaOo(s) no Termo de Referência - Anexo I deste Edital'

no(s) item(ns) correspondente(s);
9.15. o Prêgoeiro poo"ru nãàã.iur com a autora da oferta de menor valor' com vistas à

redução do Preço;
9.16, Serão consideradas inaceitáveis as propostas que:

a) Ofereçam preços ou vantagens baseadas nas ofertas das demais Licitantes; e

úí õonti'i"r"i', cótação de oblito diverso daq!r.el9 requerido nesta licitação'

9.17. Sendo aceitável(is) ui.i 
-ó|.àpottu 

lt) final(is) classificada(s) em primeiro lugar' após

ãàgãài#".o,,' o pregàei.o,'s1ri(aà) auerio(s) ois)' envelope(s) contendo a documentação de

ÁuÉirituçao da(s) lici[ante(!l quà á«tl tiver(em) formulado' para confirmação das suas

condiçõás de hàbilitação, descritas no item I deste edital; t .///I
lo

!ã;n
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9,18, Se a oferta não for aceitável, ou se a Licitante desatender às exigências para a

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

.ru urtóru, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará. as. cond ições de

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

ui*au ãor requisitos de habilitação, caso em que será declarada vencedora do(s) lote(s)

ofertado(s);
9.19, Todas as propostas e os documentos de habilitação serão rubricados, obrigatoria mente,

pelo pregoeiro, pela Equipe àe apoio e pelos representantes legais das Licitantes presentes à

sessão deste Pregão;
ó.iô. uttruputsáa'a fase de análise das propostas e abertos os envelopes contendo a

ó;;;"iüã", nào cauerá desclassificar as Licitantes por motivo relacionado com a proposta'

salvo em razáo de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento;.

ó.ir. o encerramento de quaisquer das sessões, será lavrada Ata de Reunião, para

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

,ii,,p" j" Àiã,;, ," nã".*riàl e petos representantes tegais e/ou procuradores das Licitantes

presentes;
9.22'Todaequalquerdeclaraçãofeitapelosrepresentanteslegaise/ouprocuradoresdas
Licitantes deverá constar "Á 

Ãtu. tlão terá validade qualquer reclamação- posteÍior sobre

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

ó.2ã. CoÀtutuao o atendiÃãnú aos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a

li.-út" ,"ra habilitada e declarada vencedora do(s) item(s) ofertado(s);
g,1+. curo haja intenção pãl. àurt" da(s) t-icitánte(s) de recorrer contra a.decisão do

ãrugo"iiá. a(s) mesma(s) aguaiOará(ão)'ó encerramento das fases de Classificação das

prãÉãrtul e àe verificaçâo doí Documentos de Habilitação das proponentes, de acordo com a

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

9.25.Setodasasp.opo,tu'foremdesclassificadasoutodasaSLicitantesinabilitadas,o
ái"go"iro poderá fixar ó piuio de 8 (oito) dias úteis, nos termos do art. 48, § 30, da Lei

g.ãáolg: e alterações posteriores, para apresentação de outras propostas ou nova

ãocuáentação, escoimadas das causas da desclassificação ou inabilitação'

10. DO RECURSO, DA ADJUDICAçÃO E DA HOMOLOGAçÃO

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

ããaãia Ãanifestar, imediata á motivadamente, a intenção de recorrer, com registro em Ata da

síntese das suas razões, no, i"r.o. do Art. 1ô, XX, do Decreto Municipal no 984/2018, desde

óue muniaa de carta de credenctamento ou procuração com poderes específicos para tal' As

ii.itunt", 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 io término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata.dos autos;

10,2. A falta de manifestaçãá, imediata e motivada, da Licitante, ou sua ausência na sessão,

i.pã.tura a decadência do direito ao recursor e a adjudicação do obleto da licitação pelo

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

homologação;
1O.3. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de

a proveita mento;
1O.4. Os recursos e as contra razões interpostos pelas Licitantes deverão ser entregues no

setordelicitaçãodesteMunicípio/noprazoestabelecidonoiteml0.l,dasShàs12h,
diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados;
10.5, Interposto o ,.".r rro,-ã 

-ÉieqoeirJ 
poaerá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo,

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

.-".p"ú;i; Auáicará o--oúiáto do certamã à Licitante vencedora e homoloqará o

proced imento;

7
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LO.7, 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 05 (cinco) dias úteis para assinar a Ata

de Registro de Preços, como previsto no art. 64 da Lei no 8'666/93"
ir.z.-n adjudicaçâo do objeto será efetuada mediante assinatura da Ata de Registro de

ãr"õt; u u"Áptesá ad.ludicaiária, que convocada, no prazo de validade de sua proposta' a

assinar a Ata de Registro O" pi"iát,'ui, a desistir áe assinar a mesma, ser-lhe-ão atribuídas as

oenalidades orevista em Lei e neste Edital, respeitado o direito de recurso;

ii.ã. n lil,tJ^i" ááiuoicata.ia deverá manter, durante toda a validade do Registro de Preços'

ão=n..putiuiloua" .oÁ u, ouriguçtes por ele assumidas, respeitadas todas 
-as .condições 

de

Ããui'ntuçao e qualificação aqui-eiigioas, na forma do a.rt' 55, xIu da Lei n" 8'666/93;

11.4. A Ata de Registro oã pretos á".orr"nt" desta Licitação terá validade^de--12 (doze)

ãesLs, contaaos a iartir da data de sua assinatura, nos termos do art. 15, §3o, III da Lei no

8.666/93;
11.5, A assinatura da Ata de Registro de Preços terá efeito de compromisso de prestação de

serviços nas condições e quantitativos estabelecidos neste Edital;

1i.;:-ó;-;*ços'registrados poderão ser revistos em caso de desequilíbrio econômico-

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

ir.i. oesae que devidamente justificada a va.ntagem, a ata de registro de preço-s' durante sua

,lãen.iu, foderá ser utilizada iot quatquet ór9ãã ou entidade da administração pública que

nã'o ten ha' pa rticipado deste.u.tu,-',., mediante prévia anuência do Município de Areia Branca;

11,7.1, Os órgãos e entidades que não participaram deste registro de preços, quando

;;;j;;1"^; uso da ruúã àta'de regisiro de preços, deverão consultar o Município de

Areiá Branca sobre a possibilidade de adesão;
ti,l,z, caberá ao(sj beneficiário(s) titular(es) da ata de registro de preços' observadas as

-"aço", nela estàbelecidas, opta; pela aceiiação ou não do fornecimento decorrente de

adesãt, desde que não prejudique as obrigaçõàs presentes e futuras decorrentes da ata,

assumidas com o Município de Areia Branca;
f i.Z.S. ea contratações adicionais para ór9ãos não participantes não poderão exceder, por

órgão ou entidade, a cem por cento dos quãntitativos dos itens descritos no anexo I - termo

de referência - do Presente edital;
t1,7,4. os quantitativos decorrentes de adesões não poderão exceder' na totalidade' ao

ãri"trpfo Jo quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o Município

de Areia Branca sobre a possibilidade de adesão;
ii.i.s. o Município de Àreia Branca somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira

contratação por órgão integrante da ata;
ii.i.c. Àpo, a auiorizaçãã do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a

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

iú.i. ôo.p"t" ao órgão;ão participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pela

.*tàtuau, áas obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla

;;;;.; -; o contraditóiio, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de

cláusulas contratuais, "m 
retàiao às suas pióprias contratações, informando as ocorrências ao

órgão g erenciador.

12. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAçÃO

12.1, A execução do Registro de Preços será fiscalizada pela servidora D

Sheila Cristina de Souza Pinheiro, com autoridade para exercer, em nome

ãratqrer ação de orientação geral, controle e fiscalização do objeto da ata

esignada a servidora
deste Fundo, toda e

B
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13, DO PAGAMENTO

13,1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais,

mediante apiesentação das notas fisca islfaturas, objeto do Registro de Preços. As referidas

notas fiscais deveráo ser apresentadas no protocolo deste Município, acompanhadas da

seguinte documentação hábil à quitação: Nota fiscal, com o respectivo termo de recebimento,

atãstado pelo setor competente do Fúndo Municipal de Saúde, certidão de Regularidade Fiscal

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

iS,Z, Nu hipótese de estarem os documentos discriminados no item 13,1 com a validade

expirada, o pagamento ficará retido até a apresentação de novos documentos, dentro do prazo

de validade, não cabendo ao Fundo Municipal de Saúde nenhuma responsa bilidade sobre o

atraso no pagamento;
13.3, Decorr-ldos 15 (quinze) dias contados da data em que os pagamentos estiverem retidos,

sem que o fornecedoi aprê;ente a documentação hábil para liberação dos seus créditos, o

registio do mesmo podeÉ ser cancelado, ficando assegurado a ele, tão somente, o direito ao

reaebimento 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 praiicados no mercado ou cancelados por fato que eleve o custo dos itens registrados,

caUónaó ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos adi ud icatáriot 
-observadas

as disposições;onti-das na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei no 8.666, de 1993;

fC.2, Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo

rüãrrànÉnt", o'órjão gãrenciador convocará os adjudicatários para renegociarem a redução

dos preços aos valores praticados pelo mercado;
14.á, O adjudicatário obriga-se a repassar ao Fundo Municipal de Saúde todos os preços e

vantagens, ofertados ao mercado, sempre que esses forem mais vantajosos do que os

v igentes;
tã.C. euando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o adjudicatário

não puàer cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

ie,d.f, f-iU"rui o adjudicado do comprómisio assumido, caso a comunicação ocorra antes da

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

dos motivos e comprovantes apresentados;
14.4,2. Convocar os demais adjudicatários para assegurar igual oportunidade de negociaçáo;

tc.q,i.t, Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da

contratacão mais vantajosa;
t4.4,2,;. É vedado efltuar acréscimos nos valores fixados pela ata de registro 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, alínêas "a" e "b", da Lei

8.666/93, com a lterações posteriores;
15.2. Os itens, objéto desta licitação, deverão ser entregues no almoxarifado do Fundo

l"lunicipal de Saúde, em até O2 (doia) dias, contados a partir da solicitação, sendo recebidos

por servidor designado para tal finalidade, mediante solicitação formal e nas quantidades

indicadas, em horário de expediente no órgão;
15.3. Os materiais, objeto da Ata de Registro de Preços, deverão ser fornecidos durante o

prazo de vigência esta-belecido. Findo este, as partes não poderão exigir uma da outra o
exaurimento dos quantitativos previstos no instrumento convocatório, por meramente

estimativos, considerando-se perfeitamente realizado o objeto contratual; '(e
t\
l/
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l6.l.Iniciadaasessãodopregão,nãocabedesistênciadaspropostasoulancesea
proponente que se recusar u .,l.p"ii,. a obrigação, bem como vier a fazê-lo fora das condições

ã especificações po. eta p.opoitas inicialme;té, estará sujeita, de acordo com a gravidade da

falta'e a critêrio do Fundo Municipal de Saúde, as Seguintes sanções ad m inistrativas:

16.1.1, Advertência;
16.1,2. Multa na forma prevista no item 16.2;
iã:i:ã, S;r;""são temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a

Administração;
fã,i.A. Oetfaiação de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública'

i6:r, À mutta á que se refere o item anterior será aplicada até o limite de 2Oo/o (vinte por

cento) do vator da adjuoicação'", nã iuio a" atraso não justificado d".uldu-1"T":=lobrar-se-á

1olo (um por cento) por dia, sobre o valor da respectiva Nóta de Empenho, o que não impedirá,

a critério do Fundo Municipal de Saúde, a aplicação das demais sanções a que se refere o item

i6.t, podendo a multa ser descontada dos pãgamentos devidos pelo Fundo Municipal de

Saúde, ou cobrada diretamente da empresa, amigável ou judicialmente;

16.3. A Licitante que ensejar o retardamento da execução do certame', não Ínantiver a

p.pãttu, áfÀur ou'fraudai'na execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo' fizer

ãectaração falsa ou cometer fiaude fiócal, garantido o direito prévio da citação e da ampla

ã"f"ru,ii*re impedida de licitar e contratar;om a Administração, pelo prazo de.até 05 (cinco)

uÃor, r". prejuízo da aplicação das demais cominações legais, tudo proporciona lmente ao

órau'ae cutàanllidade da condúta apenada, enquanto perdurarem os motivos determinados da

óuniçao ou ate 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 Municipal no g84/2OL8, qualquer pess-oa poderá solicitar

e..ta ie.imentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste Pregão;

lz.r.r. n apresentação de impugnação contra o presente edital deverá ser protocolada no

Setor de Licitação deste Mu nicípioi no 
-horá 

rio das SÊ às 12h, diariamente, exceto aos sábados,

domingos e fe riados;
L7.L,2, 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 do Fundo Municipal ãe Saúde, no horário 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 eãioeiro decidirá sobre a impugnação no prazo de O2 (dois) dias úteis;.

iZ.t.e. Cu.o 
-seja 

acolhida à impugnação ãonira o ato convocatório, será designada nova data

para a realização do certame;

10

15.4. As quantidades indicadas no Têrmo de Referência Anexo I são meramente estimativas,

podendoseralteradasparamenos,deacordocomasnecessidadesdesteFundo;
iS.S, Os fornecimentos executados em desacordo com O estipulado neste instrumento e na

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

is.S. CaUerá ão fiscal da Ata, o iecebimento e a atestação da(s) Nota(s) Fiscal(is) Fatura(s)

iorrespondentes aos materiais entregues ao Fundo Municipal de Saúde, em pleno acordo com

as especificações contidas no Anexo I deste Edital'

16. DAS SANçÕES ADMINISTRATIVAS
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17.2. Qualquer modificação no Edital será divulgada pelo mesmo instrumento de publicação

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

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas;

ii,s.-êuro a adjudicatária náo compareça para receber a Nota de Empenho, no prazo de 05

rcj"i"l-ãi"t con'secutivos do iecebimenio do aviso da adjudicação-, ou' quando convocada

àãnt. ao prazo de validade de sua proposta, não apresentar situação regular, de que trata o

item a, oeste Edital, o Fundo Municipal de saúde poderá convocar, para substituir a empresa

vencedora, as Licitantes remanescentes, na ordem de classificação, par-a fazêlo..em igual

piu- 
" 

nu, condições de suas propostas. podendo ser.negociada a obt^enção de.melhor preço,

u"rificanao-se a aceitabilidaáà àa'proposta e o cumprimento das exigências habilitatórias, ou

revogará o Processo Licitatório, obsêrvado o interess-e público;

17.3,1, Os documentos, 
"*ióiaos 

para esta Licitação, poderão ser apresentados em original

ídesde oue esses Dossam ficãr retidos e ser autuaãos no processo), por q-ualquer processo de

;;i;;;ü;i";;ã ããiã.tario competente ou por servidor da Administração ou pubticação em

ãráa" ã Imprensa oficial. Os que forem de emissão da própria proponente .deverão ser

datilografadosoUimpressosempapeltimbradodaLicitante,registraronúmerodesta
ii.ituõao, estar datados e assinados por seu representante legal ou preposto legalmente

estabálecido. A exibição do Jocumento original ao pregoeiro dispensa a autenticação em

ca rtório;
ít,,q, A. normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da a.mpliação da

disputa, respeitada a iguaioaàe de oportunidade 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 lvlunicípio, bem

como os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação;

ii.ã. Àtrl vencedora (es) desta licitação dev-erá(ão), durante a sua execução' manter as

condições de habilitação apresentadas na licitação;
17.7. O Edital compteto será disponibitizado e ietirado gratuitamente no Setor de Licitações do

úunicípio, onde seião prestados todos os esclarecimentos, caso solicitados pelos interessados,

estando áisponívet paia atendimento nos dias úteis, das 8h às 12h' na Sede da Licitação'

descritos no preâmbulo deste Edital;
17.8. o Pregoeiro, no interesse público, poderá relevar omissões puramente formais' desde

oue não restà infrinqido o princípio da vinculação ao instrumento convocatório;

;;:;:*É;;;;ir;;" ";;"sãeiro 
o, à Autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, a

pi"Ãoia" Je diligência áestinada a esclarecer ou complementar a instrução.do processo,

inctusiíe para ueiifica.. a compatibilidade das especificações do objeto ofertado diante dos

iequsitos'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;
17,10, As Licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas

propostas e o Fundo Municipal de Saúde não será, em nenhum caso' responsável por esses

custos, independentemente áa condução ou do resultado do processo licitatório_;

ir-.1i: Àr proponentes são responsáíeis 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

primeiá dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde

que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário; -iz,1a, Na-contagem dos prazos ;sta belecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia

Jo úi.io e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de

exped iente 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; 
V
ü r'
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,7,LÍ]|, A apresentação da proposta implicará pleno conhecimento e aceitação, por parte da

Licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos;
iz.iz- úunnrra indenização será devida às Licitantes pela elaboração e/ou apresentação de

quaisquer documentos relativos a esta licitação;
iz.re, n homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação,

salvo disposição em contrá rio;
17,19. À crifério 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 convéniente, a seu critério exclusivo, poderá suspender a

reunião em qualquei fase, ã fim de que tenha melhores condições de analisar as propostas ou

dàcumentos apresentados, encaminhando-os às áreas envolvidas para manifestação, ou para

pi"Ãàr"r oirigencias destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, desde

quà nao implique em inclusão de documento ou informação que deveria constar.inicialmente;

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;

,-7,22, O Fundo Municipal de Saúde reserva-se o direito de:
a) revogar, no todo ou em parte, sempre que forem verificadas razões de interesse público,

decorrentes de fatos supervenienies, ou anular o procedimento licitatório, quando

constatada ilegalidade no seu processamento;
b) alterar ur con-dições 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 ,"c"-biménto das propostas divulgando, mediante aviso público, a nova data.

L7.í3. O Fundo Municipal de Saúde 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 extraiuáicial, ficando assegurado o contraditório e o direito de

defesa:
a) for requerida ou decretada a falência ou liquidação do adjudicatário, ou quando ela for
-'uiingàlr por execução judicial, ou outros fatos que comprometam a sua capacidade

econômica e fina nceira;
b) o adjudicatário for declarado inidônea ou punida com proibição de licitar ou contratar

com qualquer órgão da Administração Pública;
c) em cumprimentó de determinaçãó administrativa ou judicial que declare a nulidade da

adjud icação.
L7,24, O FuÀdo Ntunicipal de Saúde não se obriga a adquirir os materiais .e produtos

registrados na Ata de ilegistro de Preços, nem mesmo das quantidades indicadas nas

plãnilhas, podendo promorãr a aquisição 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 conáições e preços, o beneficiário do registro terá preferência, nos

termos do Art. 15, § 40 da Lei 8.666/93.

18. DO FORO

1a.1. O Fundo Municipal de Saúde elege o foro do Distrito de Areia Branca para dirimir
qualquer questão relacionada com o presente Edital'

Areia Branca/ , 24 de abril de 2O2o.

SIS SILVEIRA CRUZFRANCISCO
oerro

72
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PREGÃO PRESENCIAL NO 0612020 SRP

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DA DEFTNTçÃo oo oslero
i.r. O presentã termo de referência tem como objeto o registro de preços para aquisição

irtrr. 
"'parcelada 

de materiáii odontológicos para aiender à demanda do Fundo Municipal de

Saúde.

2. DA FUNDAI'4ENTAÇÃO LEGAL
2.l.AmparolegalaodispostonaLeino|o.5?o/o2,Leino8.666/93,Decretol'4unicipaln"
óeClZOf'8 e Dec-reto Municipal no a64l2OL7, e ainda, pela Lei Complementar no 12312006 e IN

órZO1C, observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais.

3. DA JUSTIFICATIVA
3.1. Na forma do art. 30, inciso I, da Lei no1o.52O|2OO2, justifica-se a necessidade para a

aquisição do objeto aqui pretendido:
uiêã,iiiaurunaó qru, tL faz necessário assegurar .aos servidores' pacientes e demais

beneficiários os materiais adequados, garantindo à população Areiabranquense maior

qualidade nos serviços de saúde aqui desempenhados;.
üiêonriJ"runao a Áecessidade da aquisição, a celeridade funcional e o regular Funcionamento

ãá, serriços aqui desenvolvidàs para ,, 61"iho1. atendimento à comunidade deste Município;

.itánrioãranoo que, foi feita pesquisa de mercado para se obter o menor preço para a devida

aq u isição;
d).Considerandoaindaque,ovalorestimadoestácompatívelcomopraticadonomercado.

4. DAS CONDIçÕES DE RECEBIMENTO/ FORNECIMENTO
+.1. O forneceior deverá cumprir rigorosamente a programação de fornecimento emitida pelo

Fundo Municipal de Saúde, quanto à-data, horário, local, quantidade e qualidade dos produtos

a serem entreg u es;
Á.1. o, produios poderão ser solicitados conforme necessidade e entregues no endereço a ser

designado pelo Fundo tutunicipai de Saúde, dentro dos horários estabelecidos, o Fundo também

desig na rá servidor para recebê-los;
4.3. No ato da entrega o responsável pelo recebimento designado pela Gestora do FMS,

poàerá recusa, os pro-dutos se estes não atenderem às especificações do presente termo,

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

+.+.- ó-ror*."dor deverá garantir a qualidade dos produtos a serem fornecidos, devendo

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

prontamente o produto qr" po*"niuru 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:

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

vida útil dos mesmos;
b) Houver no ato da entrega a apresentação de embalagens danificadas, defeituosas ou

iíadequadas que exponham ó produto à contaminação e/ou deterioração;
c) o produto não atender as lêgislações sanitárias em vigor, bem como outros referentes ao

produto em questão;
d) Houver na entrega produtos deteriorados ou impróprios para o uso;

4.6. As entregas dos itens deverão ser efetuadas em, no máximo, 02 (dois) dias úteis após

atestada a solicitação previamente expedida pelo FMS;

à.2. n entrega dós produtos deverá ser realizada diretamente no estoque central, mediante

ufr"r"niuçaoi" ptanilhas de entrega, elaborada e emitida pelo Fundo Municipal de Saúde;
t--/ 13í
I
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4.g. o fornecedor, após a entrega efetuada no estoque central, deverá encaminhâr-se à

Secretaria do Fundo Municipal de §aúde, no horário das 8 às 12 horas, para apresentação das

Notas Fiscais respectivas, devidamente atestadas pelo fiscal da ata.
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5. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREçOS
5,1. O prazo de validade do registro será de 12 (doze) meses'

6. OOS UANTITATIVOS ESPECIFICA O E FORMA O DE PRE OS DOS PRODUTOS

2 0

57,80

63,90

51,15 2,046,00

51,15 2.046,OO

15, 10 7.5 s0,00

5,60 4.48 0,00

10 z1 ,90

3.224,OO

2 0

8

9

V, TOTAL R$QTD.UNID.DESCRIÇÃOITEIV

4.720,00BO 59,00

V. UNIT.

_R$
Kit1

Adesivo ortodôntico fotopolimeri
Apresentado em Kit com 2 Seringas com 49

zável

cada.

3.300,00GI
Agua destilada aspecto físico liquido incolor,
inodoro, insipido, características adicionais
conforme farmaco eia brasileira alão 5 litros

2

250Cx

Agulha, tipo agulha gengival, tamanho 309
curta, material corPo em aço inox
siliconizado, tipo ponta bisel trifacetado, tipo
conexão adaptável à seringa carpule,
características adicionais protetor plástico,
uso estéril, descartável, embalagem contendo
100 unidades.

14.450,00

3.834,00Cx 60

Agulha, tipo agulha gengival, tamanho 309
longa, material corpo em aço inox
siliconizado, tipo ponta bisel trifacetado, tipo
conexão adaptável à seringa carpule,
características adicionais protetor plástico,
uso estéril, descartável, embalagem contendo
100 unidades

4

405

Alavanca odontológica, material aço
inoxidável, tipo Seldin, ca racterísticas
ad icionais direita 1R, esterilidade
a utoclavável.

Unid 40
Alavanca
inoxidável,
adicionais
autoclavável

odontológica, material aço
tipo Seldin, ca racterísticas
esquerda 1L, esterilidade

40

6

7

Alavanca odontológica, material aço
inoxidável, tipo Seldin, ca racterísticas
adicionais reta, referência no 2, esterilidade
autoclavável.

500Alcool
1000 m I

etílico teor alcoólico 7oqlo contendo

Pct 800
em rolete em formato cilíndrico
para tratamento dentá rio Pacote

Algodão
u tiliza d o
com 100

600Pct

urezas não estéril com 500tm f

40UnidAlveolótomo, material aço inoxidável, tipo
características adicionais11 80,60

74

51,15

150

Unid

Unid 2.046,00

Lt

13.140,00
Algodão hidrófilo apresentação em mantas
material alvejado purificado isento de

ponta Luer cu rvo,
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t2

1.)

t4

15

-t l)

t7

18

19

20

2t

22

23

25

articulado esterilidade autoclavável

Broca alta
diamantada,

rotação, material aço inoxidável
esférica, tipo haste
médio, numeração

270,20

3 20,00

134,90

15 5, 15

13,60

18,60

32,60

1.280,90

65,00

60,35

5 80

formato
corte

5,80

5,80

5,80

regular, tipo

150Cx
Amálgama em cápsula, para preenchimento
da cavidade, uma porção (caixa com 50
ca sulas

31.530,00

48.000,00Cx 150
Amálgama em cápsula, para preenchimento
da cavidade, duas porções (caixa com 50
ca sulas

40.470,00300Cx
Anestésico embalagem com 50 tubetes
lidocaína com epinefrina com vaso, caixa com
50 tu betes

180Cx
Anestésico embalagem com 50 tubetes
lidocaína com epinefrina sem vaso, caixa com
50 tu betes

80UnidAnestésico tópico a base de benzocaina 20 o/o

em forma de el com 12 r

27 .927 ,OO

1.088,00

1.116,00Unid 60
Aplicador odontológico, aplicação para

cimento hidróxido de cálcio, material aço
inoxidável, cabo longo, duplo, tipo ponta

an ulada.

Cx 70
Aplicadores descartáveis tiPo
pontas em fibras não

microbrush,
a bsorventes,

embala em com 100 a licadores.
2.2aZ,OO

19.213,50Unid 15

Aspirador elétrico para secreçAo ou
microaspirador, possui a função de aspirar
líquidos e secreções em vários procedimentos
médicos e odontológicos; uso clínico,
cirúrgico e odontológico; Voltagem do
aspirador elétrico é Bivolt (1t0/220);
Silencroso; Itens inclusos: Cânulas metálica

ara as o buca Lira

3.2 50,00U nid 50Bandela inox, tamanho pequena/ dimens
roximadas de 22x9x!

oes
a 5 cm.

3.017,5050UnidBandeja inox, tamanho pequena, dimensões
roximadas de 22x9x1a 5 cm.

L.7 40,O0Unid
Broca alta rotação, material aço inoxid
diamantada, formato esférica, tipohaste haste

ável

ular ti o corte médio numera ão 1011.

Unid 300

Broca alta rotação, material aço
d iamantada, formato esférica,
longa, tipo corte cirú rg ica,
americana 1012.

inoxidável
tipo haste
numeração

t.740,00

t.7 40,0oUnid 300

Broca alta rotação, material aço
d iamantada, formato esférica,
regular, tipo corte médio,
americana 1013.

inoxidável
tipo haste
n u meração

300U nid

Broca alta rotação, material aço
diamantada, formato esférica,
regular, tipo corte médio,
americana 1014.

inoxidável
tipo haste
numeração

1.740,00

7.740,00Unid 30026

americana 1015

5, B0

15

300

24
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27

Broca alta rotação, material aço inoxidável
diamantada, formato esférica, tipo haste
regular, tipo corte médio, numeração
america na 1016

Unid 7.740,0O

34,60 3.460,00

27 ,90 1.674,00

68,90 4.734,OO

22,7 1 79 .485,0O

22,41 1.120,50

5.619,00

38

39

40

4!

Unid 100
Broca aita rotação, material carbide, formato
esférica, tipo haste longa, tipo corte cirúrgica,
ref.6

28

100U nid

Unid 100

Broca alta rotação, material carbide, formato
esférica, tipo haste longa, tipo corte cirúrgica,

Broca odontológica, material aço inoxi
tipo tronco cônica, tipo lâmina cirúrgica,
aplicação osteotomia, ca racterísticas
adicionais alta rotação, formato lisa, modelo

ref. 8
dável,

Zec a tamanho haste lon a 28 mm

75,30

23,t9

3.460,00

7.5 30,00

1 . 159,5 050Unid
Brunidor odontológico n.29, em aço

inoxidável para acabamento em restaurações
de amál a ma,

31

Cx 4037
Cabo bistu ri,
tamanho no 3.

material aço inoxidável,

100UnidXo d a eafe aam th çose e oob p
eua ot c a aSu oado taTM ot o taoÍ

2.409,60

950,00

80,32

23,60

oqn

Unid 30
Gixa inox para esterilização de materiais em

autoclave, com tampa, sem perfuração'
18cm x 08 cm x 03 cmDimensões

3 50,00 10.500,0030Unid
Caixa inox para esterilização de materiais em

autoclave, com tampa, sem perfuração.
mensões 28cm x 14 cm x 06 cm.Di

660Pct

Campo Cirúrgico descartável, fabricado em
polipropileno (TNT Tecido Não Tecido),
medindo aproximadamente 45 cm x 60 cm,

acote com 50 u n idades.

33

34

35

36 40.088,40

51 .438,00

60,7 4

85,7 3Kit 600

ionômero vid ro, aPlicação
forramento, radiopaco, adesão química ao

esmalte e dentina, apresentação póllíquido.
Composição kit contendo: frasco com 109 pó,

frasco com 8ml líquido, bloco de mistura e

Cimento

colher medidora.

37

Fr 60
Cimento odontológico, comPosi
de cálcio, pró-análise (PA), apresentação pó,

uso forramento cavidades, tipo forrador,

ção hidróxido

frasco com 10

60Cx
Cimento odontológico, composição hi
de cálcio, radiopaco, apresentação pasta base

dróxido

13 asta catalisadora 11

Pct 3.500de gaze 7,5X7,5 9 fios 100o/o

cote com 500
Compressa
ALGODÃO

50Unid
Condensador de amalgama; tiPo Wa

número 02; confeccionado em aço inox com
acabamento e polimento; passível de

rd

esteriliza ão em meios físico- urmlcos

300esma lte, a presentação
o ácido fosfórico aserin a3ml SI

ácidoCondicionador42 78,73

16

300 5,80

34,6029

30

944,0O

bucal,

Pct
com
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37o/o, uso odontológico,
condicionamento do esmalte
AS ecto físico el em unidade.

ind icação
e de ntina,

.+ -1

45

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

I

zo.775,OO15Unid

Contra ângulo esterilizável em autoclave e
acoplável ao micromotor através de sistema
intra, com relação de transmissão 1:1, possui

corpo em alumínio e latão, giro livre de 3600
sobre o micromotor, tamanho reduzido da
cabeça, deve permitir a utilização de brocas
de alta e baixa rotação, fixação da broca de
baixa rotação com trava de aço temperada
com sistema lateral de acoplamento, peso de
44 5

19.500UnidCreme
mínimo

flúor, embalagem com
90
dental com 7 9.9 5 0,00

67 2,30Cx 30
Cunha odontológica, madeira,
restauração odontológica,
contendo 100 u nidades.

anatômica,
embalagem

67 2,30Unid 30

material
formato

remoção

Cureta - Uso Odontológico cureta,
aço inoxidável, referência no 17,
côncavo corpo duPlo, aPlicação
dentina

46

40Unid

material
fo rma to

remoção

Cureta - Uso Odontológico cureta,
aço inoxidável, referência n" 18,
côncavo corpo duPlo, aPlicação
dentina

896,4040Unid

material
formato

remoção

Cureta - Uso Odontológico cureta,
aço inoxidável, referência no 19,
côncavo corpo duplo, aPlicação
dentina.

896,40Unid 40

material
formato

remoção

Cureta - Uso Odontológico cureta,
aço inoxidável, referência no 20,
côncavo corpo d u Plo, aPlicação
dentina.

1.38 5,00

4,to

22,41

22,4L

896,4022,4r

22,41

22,47

23,L7 924,4040UnidCureta alveolar de Lucas, fabricada em aço
inoxidável

1 .516,00Unid 20Cureta periodontal,
modelo no 0-0.

material aço inoxidável,

UnidCureta periodonta l,
modelo no 3-4.

materia I aço inoxidável,

1.516,00Unid 20Cureta periodontal, material
modelo no 5-6.

aço inoxidável,

1 .516,00Unid 20Cureta periodontal, material
modelo no 7-8.

aço inoxidável,

20UnidCureta periodontal, material
modelo no 11- 12.

aço inoxidável, 1.560,00

1.516,0020UnidCureta periodontal, material
modelo no 13- 14.

aço inoxidável,

30Descolador cirúrgico, material aço inoxi
racterísticas ad icio na is no 9

dável,
ti o Molt ca

Fr 200
Detergente a ntiferrug inoso, detergentê para
remoção de ferrugem e minerais oxidantes,

rote ednI rUst em Stonoc TOf aS do en a(o tco

7 5,80

7 5,80

7 5,80

7 5,80

78,00

7 5,80

78,00 2.340,00

15.768,0078,84

L7

44

1.516,0020

Unid

58
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aço inox, embalagem com 200m1. (Ref.:
SU e istain

59

60

61

63

64

65

66

67

68

69

t0

77

89,00

138,00

120,30

5 5,00

4,OO

3,50

3, 10

20,00

t2 00

11 18

18 00

5,5 0

15.328,00Fr 160
Detergente enzimático para limpeza de
instru mentais, composto por enzimas
amilase li ase e rotease frasco 1000m

4.4 5 0,0050Ft

Detergente para uso dissolução de material
orgânico; frasco com 200 ml - Indicado para

desinfetar e dissolver resíduos no sistema de
evacuação do equipamento. Referência "LIQ
SUGCLEAN"

8.280,00Cx 60

Envelope autoselante 140x 290mm pape
plástico compostas de papel grau cirúrgico +

em contendo 100 u n idades.

I

Embala
la minadofilme poliéster/propileno

7 .2!A,OO60Cx

Envelope autoselante 90x 260mm papel
plástico compostas de papel grau cirúrgico +

filme laminado poliéster/propileno.
em contendo 100 unidadesEmbala

62

60FtEnxaguante bucal, embalagem
250 ml.

mrntmo com 3.300,00

800,00Unid

Escova de Robinson

unidade no formato cônico.

comprimento total aproximado de 29mm,
comprimento das cerdas aproximado de
7mm, diâmetro das cerdas de 0,50mm,
utilizada no contra ângulo e indicada para
pré-polimento de resina, podendo ser
utilizada com pasta de polimento e óleo
mineral, fornecido em blister com uma

Cônica Bra nca,

35.000,00Unid 10.000
Escova dental adulto, embalagem indivi
com 3 ou 4 fileiras de cerdas macias de nylon
aparadas u niformemente e arredondadas,
cabo anatômico e flexível.

d ual

10.000
Escova dental infantil, embalagem individual
com 3 ou 4 fileiras de cerdas macias de nylon
aparadas uniformemente e a rredondadas,
cabo anatômico e flexível

31.000,00

600,00Unid 30
Esculpidor Holemback no 03S cabo oitavado,
produzido em Aço Inoxidável; Tamanho: 16
cm.

1.200,00100PctEspátula de Madeira. Embalagem
unidade. Uso odontoló

com 100
ico

50U nid
Espátula odontológica para inserção de resina
n.2, modelo duplo, com ponta angulada, em
a inoxidável titânio mínimo 17cm.

50Unid
Espátula, Tipo Para Cimento, l'4odelo No 24,
Material Aço lnoxidável, Aplicação Uso

odontoló rco

3.300,00

559,00

600Unid

Espelho bucal clínico plano, materia
inoxidável, tamanho no 04, uso odontol
anti-embaraçante. Características adicionais

I aço
óg ico,

sem cabo
Unid 600la no material abucal clínicoEs elho72 72 08

18

95,80

200

Unid

900,00

7.248,ÇE
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73

74

75

78

79

80

82

Ó.,

B4

86

87

88

89

90

91

95

inoxidável, tamanho no 05, uso odontológico,
anti-embaraçante. Características adicionais
sem cabo

Fórceps infantil no 03, confeccionados em aço

ctTu inoxidável. Esterilizáveltco

1 10,0 0

15,00

L20,06

120,06

120,06

120,06

120,06

120,06

58,40 3.504,00

3.539,80

2.37 6,OOFr 60Eugenol, para uso odontológico, embalagem
contendo mínimo 20m1.

890,00100RI

9!9,4535Fr

Fio dental, material resina termoplástica/cera
e essência, comprimento 50 m, tipo regular,

r radiográfico odontológico, pronto
para uso em processo manual frasco com 475
Fixado

ml

sabor n e utro

200

39,60

26,27

9,80

8,90

FtFlúor qel acidulado, Para
Frasco com 200m1.

aplicação tópica.
76

t2,60

1.960,00

2.520,00Fr77
Flúor gel neutro para aPlicação t

Embalaqem com 200m1.
ópica ( não

acidulado).
10Fórceps adulto no 01, confeccionados em aço

cirúrgico inoxidável Esterilizável.
5.500,0050Unids adulto no 16, confeccionados em aço

o inoxidável. Esterilizável.
Fórcep
cirúrqic

5.5 00,0050UnidFórceps adulto no 17, confecciona
ico inoxidável. Esterilizável.

dos em aço

crru rq

5. s 00,00U nid 50Fórceps adu
aço cirú rg ico

Ito no 18L, confeccionados
inoxidável. Esterilizável.

em

110,00

110,00

110,00

1 10,00 5.500,0050UnidFórceps adulto no 18R, confeccionados em
vel. Esterilizável.ico inoxidáaco crru rq

50UnidFórceps ad u lto no 65 5.500 00

5.500,0050UnidFórceps adulto no 68, confeccionados em aço

cirúrgico inoxidável. Esterilizável.
5.500,001 10,00

110,00

110,00

Unid 50Fórceps adulto no 69, confeccionados em aço

ico inoxidável. Esterilizávelcrrurq
50UnidFórceps ad u lto no 150, confeccionados em

ico inoxidável. Esterillzável.aco cirúrq
5.500,00

7 50,0050UnidFórceps adulto no 151, confecciona
ico inoxidável. Esterilizável

emdos

a o clrur
2.40t,20Unid 20Fórceps infantil no 01, confeccionados em aço

inoxidável. Esterilizávelclru ico

20U nidFórceps infantil no 02, confeccionados em aço
ico inoxidável. EsterilizávelC U T

20Unid

20UnidFórceps infantil no 04, confecciona
ico inoxidável. Esterilizável.

dos em aço

clrur

2.40t,20

2.401,20

2.40r,20

2.407 ,2020UnidFórceps infantil no 05, confecciona
ico inoxidável. Esterilizável.

dos em aço

ctru
2.401,2020UnidFórceps infantil no 06, confeccionados em aço

inoxidável. Esterilizávelctru rco
7.720,O040tá Ir oI zI na et ndedI SCS ne is beG

93

94

60Fr

Kit 55

Hemostático uso odontológ ico, apresentaç
em liquido, tópico. Embalagem com 10 ml,

m dados de identificação do
Kit de broca, diamantada, acabamento em

resina, üso odontológico; para alta rotação;
d iamantada - serie dourada

co rod uto.

ao

kit acabamento
96 64,36

9

85

92

200

1.100,00Unid

1 10,0 0

81

Unid 00
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qrana fina; números 1112f, 1190f, 1093f,

ir:sr, :r1er, 3168f, 3195f; conforme as

normas NBR/ISO 9002
instru me ntos rotativos
passível de esterilização
quimicos; embalada
contendo externamente
n u mera o rocedência d e fabrica
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/t994 Para os
odontológicos;

em meios físico-
ind ivid ualmente;

marca comercial,
o

97

98

104

l07

108

109

145,00

225,36 45.07 2,OO

2.47 5,OO
Pasta Para a plicação ProfiÉtica odontolog ica,

com posta por água, espessante, laurel

su lfato, carbonato de caracte rísticas

90Ft 27 .967 ,50

2.542,80Fr

ra aoc rebro ed p
I ot teamoc( taaeda ah pmL I

03na odoc tnmeI amE baI cotn IooodSU o
raSarm en p

Io oecoitn odo o ogtn erb íil caUL
b Ia aXea tad een taacroa dadam ptoc tn ne odcomebm a aeFC c ImSeat oTO çá

m ínimo 200 ml.
16.400,00400Cx

P

IriteeSoanxeatmene otmcedTOedLu p
XTRAEh oa nmta1 00a aXcardI Se tma b99

49.200,001.200

1.950Cx

1.950Cx

41,00

79.950,00

42,34

41,00

41,00

41,00

2.240 00

79.950,00

70Unid

65Cx 1r.204,70

49.860,0090Fr

23.310,00

172,38

554,00

1.554,00

1L2 00

U nid

100

101

102

103

105

106

látex não estérilLuva de Procedimen to em

látex não estéril
Luva de Procedimento em

ta man ho MÉDIOambidestra ca lxa com 100
látex não estéril

Luva de Procedimen to em

PE UENO

tá

051u coI co ria rteM
oamocr o pos çIo ametod r pua aref tsTe a IaM t

I u odo Ioa qne ta pSre çaonu e pni oc eZ I
I da esdcane otrf mao foi oS IroaI t oUc pSOu

Ia SclI nodaSt aCet STIar ccaMRIotmi neCt coSfradomSCaar mmoSC o C srf aop ( oed noarU aef taSoaiI Cam51mco
oc mCS oaírcoton oIood gSu oTAaIr oeM urc p

001 mCOa etocUameezates Ieíoorn tt'4 roc
aS et mIsfu or so Sdxe oanCOedams tS e roms oco tn ad Sa Ipran aC xI ee eRT A dNI

ornteexafSaI ad S poco aSeS pad Ça63 0 ped
o etaorde çãarS oI n esr or ce umco omSuoc nPR M0081 0a0003edmeaTC U sI

I Im n56IX omm( aaed

GRANDE

100, tamanhoambidestra, caixa com

100, tamanhoambidestra, caixa com

60Frfi
oSuararouo/o01 0 ppnI oced ZdI o poxo

anaa unrgo cotn oood s oseI toscoafrema odbm aE
r05 Gne temaX am droadn otn eco

mT aofemcoc rUar UIe r9aP sp

tama nho 20x100m
Papel grau cirúrgico em

tamanho 30x100m
iorma de bobina

29.000,00

924,OO

200RI

200RI

165Unid
110

adicionais com flúor uso odontol rco

15,00

15,40

-' 
o11

60

com

Cx

óxido

po
íqui3B

15
pido

de
I

lometricom
homogênea

de bobina

20
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bisna a90

111

1t2

729

130

131

45Fr
oCOtiscte o pa Sb ar CAnI pocPo em SdPe a

ton odo o sSOUtae ndze ama pp
00m 1me oca abmEnoraxt Íe

5.525,0022L,OO25CxPelícu la rad iog r embalagemáfica ad ulto,
contendo míni mo1 00 u n idades.

6Cxembalagemaf tnnfTA cad oa raeP cu s
contendo m tntm o 100 u n id ades113

30UnidFinça cirúrgica, material aço inoxidável,
nta sem dentesmodelo Adson ti114

1.479 ,OO30UnidPinça cirúrgica, ma inoxidável,açoterial
modelo Den te de Rato'115

2.277,O030UnidPinça cl rúrg ica,
modelo Goiva ti o

inoxidável,
ulada.

material
onta an

aço

35Unidex adn oo ame7 ço1Ndoaedn IP ça ea atU coaer ad dsE tUco tn amco

r, 16

r17
7 3 5,00

Unid
tieX adno poaet famma aamataT soP

TaCooca TAod pt azua
adaee dad dcaanamama a

118

40UnidPorta matriz, tiPo
inoxidável, utilizaçã

É, material
esta u rações,

Tofllemi
oemr

ad u lto/infa n til ti circu la r.

aço
USO

119

Unid
oti pxo danaÇoa oodrta aoP I

Cm01rota emdcm51ara Utom p
eeU arosm atano a Sd cac asr Stcteraca

tzo
25Unid

Pote da en em silicone

60Friemovedor de manc
uso odontológico,

has ttPo tartarite, Pa ra

embalaqem contendo

m ínimo 30 ml
900,00

80,20

2.200,00

2.160,00

60,00

7 5,90

21,00

s5,00

36,00

425 00

49,3O

69,00

27 5,43

49,30

2.760,0o

15Un idofleazreo moÍ otta pm Socon a psRe
1Arco0e 2daÍSE n10mCOmeame ba 9.900 00

122

123
220 0045UnidHPTu05 oZ0 3a 1a eem r zooÍ ton aR 45Unid 20 00

70 00
Z
z35Unid

TPHuoZ 53 07 0aer zaemootn fa oeR S
HPTu0 oZ 33 0aere zamoo otaneR S 25UnidHTPUo3 0Z5a 3za eem roof otS aeR

60Fr
Revelador de P

liquido, tiPo
aplicação Profil

laca bacteria na,
solução, uso

axia- aPresentaç

aspecto físico
odontológico,

ão frasco com

20 ml.

128

124
125
t26

35Fr

1.000Pct

ôdontológico, Pronto
Revelador rad iog ráfico

5 m74 03coton ood goSOuodo aaedte IoR e mha eechCboadote ntaS mfa ao3a edadcca aa tauS a pror one tá ptn doema( tat
af sf bmeoo an def cCncod oue r qobsaed

da Seu d01 0moctecoPaad ooa0 o/o01

manual, frasco compara uso em processo

60CX

fó a SS uSedz eaem rooí otn so oS pTEtena
ne odno tCCaem fno oacac mo t9a SSSfi Ue odte nncomeab amEda a Ita Zmrcon aToUfl ocaaa rae arno te 1m 2coaT nse1

60U nidrefluxo de açomocu eC Iaanr peS I
eot c aUad ean Xo

23,60 1.062,00

9.900, 00
7.700 00

220 00 5.500 00

2 5,00 1.500,00

28,90 1 .01 1,5 0

6.500,00

113,00 6.780,00

4.680,00
r32

78,00

21-

Il

ico,
Iicação

2.406,0030

1.652,58

1.479,00

I

ão,
rva

I aço

utoclavável

l2l
0071

40

127

material

6,50

I

(para

) para2g

Sel
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Sindemotomo n. 1, duplo, espátula, de cabo Unid 30 20,00 600,00
ocoea o rnox.

Valor tota Iestimado

9. DO PAGAMENTO ós a entrega dos materia
stro de Preços. As referid

139

140

141

t4Z

\43

144

7, DA GARANTIA a 2/3 do
7.1. Na entrega dos produtos o prazo de validade deverá corresponder no mtntmo

Drazo totat da vatidade, 
";"d"" 

ã;;;;;'"'ã"rãra atender às especifrcações do INMETRO'

i";;J;:;";",'ó"t" i"o" materiaI descrito no item anterior'

8. DA DOTAçÃO ORçAMENTÁRIA
8.1. As despesas decotrentes 

-àu'titituçao 
somente serão informadas quando da respectiva

ordem de fornecimento'

-nda exploradora de uso

d uflex, em aço inoxidáv
odontológico no 5,

el, 15 cm, cabo

macl o autoclavável

Pct

rtá eed aSCas aedo o coood tnda To IuS I etn en rea St rPV C pae man odfn cce ooc
ec aeSa om pee çra ma eco mIx cooa t

odZAaco eta xoc oaC meme arno tp
d Snu dI am 04cotecoPa

Pctorofilaxra e Polimento co nve

branca aPlicação Polimento resin

com Protetor, uso odontológico'

ângulo Para
ncional, cor
a, acessórios

Pacote com

60 u n id ades

borracha Para contraTaça de

Unid
comPrimento
curva.

íris, material
mínimo 12

aço inoxidável,
cm, tiPo Ponta

Tesoura tiPo

t34

135

L37

iris, material aço

com rimento m inimo 12 cm ti o
inoxidável,
onta reta.

ene toba macAfaaS aba aT pL xad eT ra
ni aeR saSoT amXScrli i eUS e pedmi ne ot poP I
nI aFed aemaI aoar unm Gm4 çÍu aLa rg

sen d daU051mcoX aaC

987,5079,7550

15,3 0450

680,006,80100

1.7 40,oo58,0030

1.830,0061,00

3.280,0041,0080

3.840,0048,0080

60

60

510,406,3880

2.250,oo7 5,0030

305,40

357,00

5,09

5,9s

Pct

ene toab mcaaa(aI on xa pedII axe çodra mamIa amaed IUSre taedem tn oop
deTAi St21nI m ommoce o ene p
TAuIaem dm4 se n etad mx amroa p

ne etau mIdSa n da dI ame b
RITira de metal x 50 cm' Uso05 mm

odontoló rco
RIx 50 cm' Uso07 mmTira de meta

odontoló ico.

Pct
Tira odontológica, ma

cortada, esPessu ra

ca ixa com 50 folhas

terial poliéster, tiPo Pre-
O.O5 mm, largura 10,
ie t0 cm. Desca rtável.

n areseS meoTAf utaSeolica
FrEmbalagem comflú o r.Vern iz dentário com

10 ml.

9.1. Os Pagamentos se rao

mediante aPresentação das
efetuados em até 30 (trinta) dias ap

nàtas fiscais/fatu ras, objeto do Regi

is,
AS

22

L

Unid

I JO

6.88 5,00

30UnidTesoura tiPo
138

Pct

Ti
rações

1 .3 14.8 3 !,0 3
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notasfiscaisdeverãoserapresentadasnoprotocoIodestelvlunicípio,acompanhadasda
;;;;;"i;;;;r;ãniuçao r'auiiã q'itaia": Nota fiscal',com o respectivo termo de recebimento'

atestado pelo setor .o.put"nt-" io-Êü noo Nunicipal de saúde, certidão de Regularidade Fiscal

;;;;;;;;;;enoas reae,ailttúa'ur " 
municipal' e perante o INSS' FGrs e cNDr;

9.2. Na hipótese o" 
"rtu|.J' 

li-ããi""ntos discriminados no item 9 1 com a validade

expirada, o pagamento n.u |.á' |."tião ãiã1 uJ|.àt"ntuqao. de novos documentos' dentro do prazo

de validade, não cabêndo ;';,;;;'ü;r;úpãr-J" óu,ia" nenhuma responsabilidade sobre o

3:!1r3l""iriltiJfitürinr") dias contados da data em que os pagamenros estrve-rem retidos,

sem oue o fornecedor "pr";;L";"à;;rr"nt"çao 
hábii para libãração dos seus crédrtos' o

ã#:; à"rãlpã0"- iãi.un."ruao, ficando assegurado a ele, tão somente, o direito ao

recebimento do pugamento'l* Àãt"'iui' efetivamentJ ent|."g'"t e atestados na forma do

item 9.1.

10. DAS OBRIGAçÕES DAS PARTES

li,1;lê"t?I.Tff]1?âu " 
r,ncn.,u da Ata de Resistro_de Preços, as exieências de habilitação

^,, ronrlicões oete.minaoas irT pi"t"i'n.''àiti'aa-ttitaçao que áará origem à mesma' sob pena

áã tru i"t.itao e aplicaçâo das penalidades ora prevlstas;

b) Fornecer os materiais tã"i"iÃ" 
"tp"tificaçáo' 

marca' modelo e preço registrados e na

ll'§,ir!ffilii";s suas expen:as, ,qu?!q-l:-:'^-.T"^t-":X^."'::"i':*.:,[ i?.::'""'i: 
com as

o"^ê.iri.ã.õêc exioidas e padrões de qualidade exlgldos' totã d"f"ito' vício ou que vier a

ãi?#"il} ,".jâ'i. q,,"tã - teu uso dentro do período de sarantia;

d) Alocar todos os |."."'o' "nilãl'ãi;i putu se 
'obter um lerfeito fornecimento' de forma

plena e satisfatória, sem on-" uJitionui' de qualquer natureza'ao Fundo Municipal de Saúde;

e) Responsabilizur-r" po''"ioãlt''-ã' 
- Jãtiàtui' oor.ióuçã"t e tributos . decorrentes do

fornecimento, inclusive u' aãili""tu iãúarnista' aevãnto' quando solicitado' fornecer ao

Fundo Municipal de saúde t;;p;;';;ü de quitação com os órqãos competentes;

f) Rêsoonsabitizar-se por ;;.i[ir"l; ;"r1,;r.'-rr'ni.ipuit, "ttaãuui. 
e federais, decorrentes de

fártat ôor. ela cometidas durante o fornecimento;

g) Responsa bilizu.ru p"to' iun"ol t-u"ão' diretamente ao Fundo Municipal de Saúde e/ou a

terceiros decorrentes oe suã-culpa ou dolo_na execução do fornecimento, não excluindo ou

reduzindo essa responsabiriauo" 5 fiscalização ou o ucJtpunnamento pelo Fundo Municipal de

Saúde; d, râicnr rêT outros Termos de
iíâ""lpon,uoiri,,:',: -p"""".?,,"*?",;. !""1'.","#:,.1|o"âtJ;.n:"'n.::u''o'"' :-: '^

i,'-1'i",:::J::.': :X[ll:'il','"i;"J ;ã;"ru,ã oú:ãio ri'."ao com o Fundo Municipar de

Saúde, sem previa e expressa anuencla'
j) Não realizar associação--cãni o't'"n1' cessão ou transferência total ou parcial' bem como a

fusão, cisão ou incorporaçãã, sem previa a expressa unuéntiu do Fundo Municipal de Saúde'

10.2, DA CONTRATANTE:
uirrutrur. o pagamento nas condições e preço pactuados;

b) Proporcionar uo ro'n"ji#'i;:;;;';;;Jiáà' nã'L"a,.ius ao pleno cumprimento das

obriqações decorrentes ot 
'ãõ'ttiã 

Jã piãçot' tonto-unte estabelece a Lei no 8'666193i

c) Designar ,rn l."0|."'"ntu'n=t'" ;';;" ;tã;;;;nar e riscatizar o fornecimento dos materiais' que

deverá anotar em registro pópiio' todut as ocorrênci-as verificadas;

d)Comunicaraoro,ne.edãiiodaequalquerocorrênciarelacionadacomaexecuçãodos
fornecimentos, ailigencranão nà"u'o' que exigem providências preventivas e corretivas'

11. DA QUALIFICAçÃO TÉCNICA
11.1. Comprovaçao o" upt'iáo-!ur.u d"'"'p"nho de atividade pertlnente-e compatível em

."r".t"rirti'.", com o objeto áãi,ãi"ãaàiãi. ro, tI " §1o, I da Lei no 8 666/93" 
L.._,l'=
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11.1.1. A comprovação de aptidão supramencionada será feita por atestado(s) ou

certidão(ões)defornecimento.simila(es)decomplexidadetecnológicaeoperacionaI
equivalente, em nome Oa tilitante, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou

privado.

12. DA QUALIFICAçÃO ECONôMICA FINANCEIRA

12.1. certidão Negativa de-Falência e concordata, expedida. pelo 
.d 

istribuidor da sede da

pessoa jurídica, ou da execuçã"o pJtinl""iár' à-pediba,no domicílio da pessoa física' No caso

do documento mencionado nãit"'ita. não fixar prazo de validade, o mesmo será considerado

ào ltrintu; dias da data de sua emissão'

13. DAS SANçÕES ADMINISTRATIVAS
13.1. Iniciada a sessão d"'-;õ;;, ;ão cabe desistência das propostas ou lances e a

proponente que se recusar ; J;;;;'" obrigação' uet como vier a fazê-lo fora das condições

e especiricações po. 
"ru 

próJItàI i"iJurÃ"i'tá' estará sujeita' 
-e 

acordo :?T.9 -s]3u'dud" 
du

falra e a critério do rrnoo r,rlii.-ipul àe saúde, as seguintes sanções ad min istratrvas:

a) Advertência;
ui rqutta na forma prevista no item 13 2;

c) suspensão temporarra i;;;;;';;; de licitações e impedimento de contratar com a

âits#ãtid,i;e inidoneidade para licitar ?' ::n!lu-Y'^t-ot 
a Administração Pública'

13.2. A multa a que se refere o item anterior.sera aplicada até o limite de Zoo/o (vinte por

cento) do vator da aotuoicaçaã á, no .u.o de atraso "aolr.iiti.uo" 
devid amente. 

-cobrar- 
se-á

1olo (um por cento) po'oiu,"'l"oã;;"1;;;; respectiva t'lóta de Empenho' o que não impedrrá'

a critério do Fundo ryunicipaiiã iJúàã, u ãpri.uiao das demais sanções a que se refere o item

13.1, podendo a multa ser. ãescontaâa dos pagamenfos àevidoj pelo Fundo Municipal de

Saúde, ou cobrada olretamentã da empresa' amigável ou judicialmente;

13.3. A Licitan," qr" 
"n'ã:ài 

ã r.àtãr.auá"nto-da exeãução do certame' não mantiver a

proposta, falhar ou fru'oui'lu 
""'"*çãã a" 

"bjeto' 
comóortar-se de modo inrdôneo' fizer

declaração falsa ou .o.".ã|. 
'iãüã-ri*"r, guruniido. o áirã,to prévio da citação e da ampla

defesa, frcará impedida o" ritiià'âà"t"tu'to' u na'initúuçaà' ?"1? 
pii:9^d-"-,:te 05 (cinco)

anos, sem prejuizo au upiià#o o-"s'demais cominações legãis, tudo proporciona lmente ao

orau de culpabilidade da ;;i'i; apenada' enquanto pãià"ui"'' os motivos determinados da

óunição ou até que seja p'"t"'iJJã ieabilitação p"tunt" u própria autoridade que aplicou a

!!"f''f;1"1,,*rão das penalidades será p|.::"lldu da concessão da oportunidade de ampla

àãi"* p"Ipárü da adiudicatária' na forma da lei'

lí.r?tt";',i,Ttt;'rti.="t"3=13'rt"r",r"do. ao,forne-cedor enquanto pendente de Iiquidação

qualquer débito referente ã 
"*"tüi*àõularidade' 

inadimplência ou penalidade;

14.2. Na torma do q,u o''poãã àit]go #ãu r-ei no e eãols3' fica designada^a servidora sheila

cristina de Souza prnherrof il,ã0"'"ã*"io úunicipat de saúde, para acompanhar e fiscalizar

a ARP; -o irreajustáveis durante a vigência da
i+.:. 'ot preços dos itens registrados permanecera

respectiva ARP. L,
(
t]
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ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

DIVISÃO DE LICITAções e cotturos

DEcLARAçÃo DE NA coNDrçÃo oe Meltpp (Modelo)

REf.: PREGÃO PRESENCIAL NO 0612020 SRP - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE

AREIA BRANCA

, inscrita no CNPJ no or interméd io de seu

representante legal,
e do CPF no

o(a) Sr.(a) portador da Carteira de Identidade no

DECLARA, que eenquadrado na condição de Microempresas

(local e data)

(Nome e assinatura do represen tante legal ou Procu rador do licita nte)

-D

í- Empresas de Pequeno Porte '

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - Está enquadrada em uma das seguintes situações (assinalar com um X):

:\ í 'l Na condicão d" .i.t;;;;;Ésa, sendo q'e su.a receita bruta anual não ultrapassa o

ráràr. oá R$ 360.0ó0,00 (trezentos e sessenta mil reais);

b) ( ) Na condição de empresa de pequeno porte' 
-sendo 

que sua receita bruta anual é

suDerior a Rg 360.000, oo 
'"i;;;";f"; e sessânta mii r.eaii1 e igual ou iníerior a R$

c.àoO.oOo,Oo (quatro milhões e oitocentos mll reals)'

II_osignatárioérepresentantelegaldestaempJesa,assumindoocompromissodeinformar
à secretaria da Receira r"iãiui oã'àrusit e ao Fundo Municipal de Saúde de Areia Branca'

imediatamente, eventuar oãrl^q r"aiu."nto da presente situação e está ciente de que a

falsidade na prestação aestas informações, sem prejuizo do diiposto no art 32 da Lei no'

;:;i;"0'"';;õàl ã-ir:Litu,a,"lr;;;;i;;;- as demais oessoas que para era concorrem, as

penalidades previstas ", 'ü,'ri"çã"'ãriri"ãi 
àiiiúúria. relativas à falsidade ideológica (art'

299 do Código Penal) e uo Jiitã contra a o'dem tributáiia (art' 10 da Lei no 8 137' de 27 de

dezembro de 1990).

25

PREGÃO PRESENCTAL No 0612020 SRP

ANEXO II

(*Observação: Esta declaração deverá ser entregue no ato do credenciamento' )

n'
\
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ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

DIVISÃO DE LICITAç ões e conrnaros

Ref.: PREGAO
AREIA BRANCA

pnecÃo PREsENcTAL No 0612020 sRP

ANEXO III

PnocunlçÃo (Modelo)

pREsENcTAL No 0612020 sRP - FuNDo MUNTcTPAL oe saÚoe oe

de

OUTORGANTEs {Qualificação da empresa e do represente legal que assinará a procuração em

i*'n-oÀã inome, enoereço/razão social' etc )'

OUTORGADO: (Representante devidamente q ualificado) '

oBJETo: Representar a outorgante no Pregão no 0612020 SRP - Fundo l4unicipal de Saúde de

Areia Branca.
PoDERES: Entregar e receber envelopes contendo os documentos e as propostas' juntar

documentos, assinar atas ã"i.;;;;,-'t".ar deriberaçõãs, receber ofícios e reratórios de

jutgamentos, firmar dectaraiõà' 
'àri'.,ã".iã 

", "rp".iáiÀãnt", 
iormular ofertas e lances de

preços, interpor recursos, '"";;ti; 
ao direito -de recursos enfim' assinar todos os atos e

ouaisquer documentos 'no''p-"nlj'Ji'ãà 
uorn " 

fiel cumprimento do presente mandato junto a

este órsão, relativamente " 
ã;;i;;;"; ààs tases do Pregão no 06/2020 sRP'

NOME/CARGO

26
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ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
DIVISÃO DE LICIT óes e cotrrmros

pnecÃo PRESENcTAL No 0612020 sRP

ÂN EXO IV

DECLARAçÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO lt"todelo;

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL NO 0612020 SRP - FUNDO MUNICIPAL OC SAÚOC OE

AREIA BRANCA

inscrita
representan É legat, o(a) Sr' (a)

no CNPJ no , por interméd io de seu

portador da Carte ira de Identidade n"

DECLARA, em atenção ao d isposto no art.40, VII, da Lei
e do CPF no 

-,

Federal no 10 520, de
para a habilitação na

Saúde de Areia Branca'

17 de julho de 2002, q ue cumPre Plenamente os requisitos exigidos

licitaÇão modalidade Pre9ão no 06/2020 SRP do Fundo MuniciPal de

(local e data)

(Nome e assinatura do represen tante legal ou Pãcurador do licitante)

(tobservação: Esta declaração deverá seÍ entregue no ato do credenciamento')

t'
I

27
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ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

DIVISÃO DE LICITAçõES E CONTRATOS

PREGÃO PRESENCTAL No 061 2020 SRP

AN EXO V

DECLARAçÃO DE EMPREGADOS MENORES (MOdEIO)

REf.: PREGÃO PRESENCIAL NO 0612020 SRP - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE

AREIA ARANCA

, inscrita no CNPJ no por intermédio de seu

representante legal o(a) Sr.(a) 

-, 

portador
CPF no _--, DECLARA, para fins do disposto
de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de out
meÀor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou ins

dezesseis anos.

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

(local e data)

(Nome e assinatura do representante legal ou procura dor do licita nte )

(*observacãol em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

da Carteira
no inciso V

de Identidade no edo
do arl. 27 da Lei no 8.666, de 21
ubro de 1999, que não emPrega
alubre e não emPrega menor de

2A
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ESTADO DE SERGIPE
uurlcÍpro DE ARErA BRANcA

orvrsÃo oe rrcrraçõrs E coNTRATos

pnecÃo PRESENcTAL No 0612020 sRP

ANEXO VI

ATA DE REGISTRO DE PREços 
-l20- 

(Minuta)

O FUNDO MUNICIPAL Oe SaÚOe DE AREIA BRANCA/SE, inscrito no CNPJ sob o no

ir.+oz.osr/ooo1-08, localizado à Rua Heracliton Diniz, no 90, Centro, doravante denominado
CoNTRATANTE, neste ato representado por seu Gestor, o Sr. FRANCISCO JOSE SAMPAIO,
oortador do RG no 2.889.856 SSP/PE e do CPF no 222,5L7 3]3-34, considerando o julgamento

dO PREGÃO PRESENCIAL NO 0612020 SRP, PArA REGISTRO DE PREçOS' E A SUA

,espectira homologação, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s):

XXiXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o no XXXXXXXX, estabelecida na

xxxxxxxxxxxxx, neste ato representado pelo(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, suieitando-se as partes às

normas constantes das Leis no LO.52O/02, no 8.666/93 e alterações, e Decretos no 864/20L7

e no 984/2018, e em conformidade com as disposições a seguir'

01. DO OBJETO
orL. n presente Ata tem por objeto o registro de preços para aquisição futura e parcelada de

materiais odontológicos para atender à demanda do Fundo Municipal de saúde, de acordo com

as especificações cãnstantes do Edital de Pregão Presencial no 06/2020 SRP e seus anexos, e

propostas de preços apresentadas, de acordo com o art' 55, XI da Lei no 8 666/93, passando

iais documentos á fazer parte integrante do presente instrumento para todos os fins de direito'

O2. DO REGIME DE EXECUCÃO
@medianteaformadeexecuçãoindireta,sobore9imede
empreitada por preço unitário, nos termos da Lei no 8.666/93'

03. DO PRECO E DAS CONDICÕES DE PAGAMENTO
03J. OS r"ate-i"|S serão fornecidos pelos preços registrados constantes do Anexo I dêsta Ata.

ói. O, pagamentos serão efetuaàos em até 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais,

após atestação do responsável pelo recebimento;
g'2. - eara fãzer;us ao pagamento, a futura fornecedora deverá apresentar, nota fiscal, com o

iespectivo termó de recebimento, atestado pelo setor competente do Fundo Municipal de

Saúde, prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, Certidões

de Regularidade de quitação junto ao INSS, FGTS e CNDT atualizadas;

§3o - Nenhum pagameÁto ierá efetuado ao Adjudicatário enquanto houver pendência de

ilquidação ae oOiigãção financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual;

§4'- lião haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado;

§so - t,to caso de atraso de pugui,"nto, sérá utilizado, para atualização 9o-1919'mencionado
áo caput desta Cláusula, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/IBGE;

s6o-'Nestes preços estâo incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, decorram

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

previdenciários, administração, tributos, emolumentos e contribuições de qualquer natureza.

04. DO REA'USTE DE PRECOS
041. Nã"üa""rá te"juste de preços durante o período de vigência da ata'
04.2. Os preço, ,egistrados podãrão ser revistos em decorrência de eventual redução dos

preços praticãdos nó mercado ou cancelados por fato que eleve o custo dos itens registrados,

cabándo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos adj ud icatários, 
_obse 

rvadas

as d isposições lontidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei no 8.666, de 1993;
tl -,oa
t



§lo.Quandoopreçoregistradotornar-sesUperioraopreçopraticadonomercadopormotivo
iupervàniente, o ór9ão gLrenciador convocarà os adjudicatários para renegociarem a redução

dos preços aos valores praticados pelo mercado;

lZ;'- O adjudicatário obriga-se a repassar ao Fundo Municipal de Saúde todos os preços e

;antagens, ofertados ao mercado, sempre que esses forem mais vantajosos do que os

vigentes;
q:ã- quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o adjudicatário

Áão prà", cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

ô;;: L';"; o'adjudicatário ao comprãmisio assumido, caso a comunicação ocorra antes da

assinatura do termo de cont.uio, e sem aplicaÇão da penalidade se confirmada a veracidade

dos motivos e comprovantes apresentados;
§50-Convocarosdemaisadjudicatáriosparaassegurarigualoportunidadedenegociação;
Éã" - flão Ááu"nOo êxito nai negociações, o órgãó ge.reÀciador deverá proceder à revogação

da ata de registro de preços, ado[ando as medidãs cábíveis para obtenção da contratação mais

va ntajosa;
iiJ'i'ã ãouoo efetuar acréscimos nos valores fixados pela ata de registro de preços, inclusive

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

132

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

DIVISÃO DE LICITAç Ões r conrnaros

o5, A VALIDADE DO EG ISTRODEPR cos
05. 1. A validade da presente Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados da

08. A RESPONSABI DA DE DAS PA TES

data de sua assinatu ra.

§1.-Findoeste,aspartesnãopoderãoexigirumadaoutraoexaurimentodosquantitativos
previstos no instrumento con;ocatório, consiáerando-se perfeitamente realizado o objeto desta

06, DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
06.1. Os itens, quando, 0"r"1ilãiõt,fri"r nã atmoxarifado do Fundo Municipal de saúde,

em até 02 (dois) dias, contaàosa partir d;solicitação, sendo recebidos por servidor designado

áuru tuf finalidade, mediante solicitação formal e nas quantidades indicadas, em horário de

exped iente no órgão.

ii; - õ i"nao ru-unicipal de Saúde não se obriga a adquirir os materiais registrados nesta Ata

deRegistrodePreços,nu,.n."..odasquantidadesindicadasnasplanilhas'podendo
pLnl"i"|. a aquisiçãó em unidades de acordo com suas necessidades, podendo ainda realizar

il.táçao específica- para aquisição de um ou mais itens, hipótese em que' em igualdades de

;;ãi$r; preços,'o beneficlário do registro terá preferência, nos termos do Art. 15, § 40 da

Lei 8.666/93.

07. DA DOTACÃO ORCAMENTÁRIA
@gamentodoreferidoobjetodestaARPcorrerãoàconta
;;;;".; r;;;'raa mentários consignad;s no orçamento programa do órgão gerenciador e/ou

ãái a"ruit purií.ip"r, .onroir" á .uro, .o' áotação sufitiente' obedecendo à classificação

pe rtinente.

a) Designar servidor do Fundo Municipal
vigência desta Ata, compromete-se a:
aJ SaúOe para proceder ao recebimento dos08.1, O Fundo MuniciPal de Sa úde, durante a

Ata;
ços reg istrados

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

ãj Éfãfru,. os pagamentos devidos observadas as condições estabelecidas nesta

dj Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os pre

p"r.un"a"a compativeis com os praticad-os no merca.do'

õ4.2. O(r) adj ud icatá rio(s), durante a vigência desta Ata, compromete(m)-se a:

30
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MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
DIVISÃO DE LICITAç ões e conrnatos

a) Manter, durante toda a Vigência da Ata de.Registro-de Preços,.as ex.gências de habilitação

ou condiçôes determinadas nã procedimento da licitação que dará origem à mesma, sob pena

de sua rescisão e aplicação das penalidades ora previstas;

b) Fornecer os materiais conforme especificaçáo, marca, modelo e preço registrados e na

forma prevista;
c) Substituir às sra, expensas, qualquer material entregue em desacordo com as

ã.p".iri.uçõ", exigidas e padrões de qualidade exigidos, com defeito, vício ou que vier a

apresentai probleÃa quanto ao seu uso dentro do período de garantia;

d) Alocar todos os recursos Éiessários para se obter um perfeito fornecimento, de forma

;í";;;;.iir;;üriã, ,urn ônus adicionais de quatquer natureza ao Fundo Municipal de saúde;

e) Responsabilizar_se por 
-t"a"i 

", despesas, obrigações e tributos decorrentes do

fornecimento, inctusive us de àutrre.a traÜalhista, devendo, quando solicitado, fornecer ao

ir"a-" úr^i.i'p"l de Saúde comprovante de quitação com os órgãos competentes;

f) Responsa biliza r-se por 
"rur,tuuit 

multas, municipais, estaduais e federais' decorrentes de

faltas por ela cometidas durante o fornecimento;
g)Responsabilizar-sepelosdanoscausadosdiretamenteaoFundoMunicipaldeSaúdee/oua
terceiros decorrentes o" trã-artp, ou doto na execução do fornecimento, não excluindo ou

reduzindo essa responsa bilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Fundo Municipal de

Saúde;
h) Responsabiliza r-se pela obtenção de AlvaÉs, 

, 
Licenças ou quaisquer outros Termos de

À'utoriiaçao que se façam necessários à execução do fornecimento;

i) Não transferi, u ortr"r, 
-ÀJ-t-olo ; il ,"rt", o objeto firmado com o Fundo l4unicipal de

Saúde, sem prévia e expressa anuencla'

ii irãã i"urijul. associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como a

fusão,cisãoouincorporação.sempreviaaexpressaanuênciadoFundoMunicipaIdeSaúde.

09. DAS P NALI ADES E MUL AS
entos, pela inexecução total ou parcial do objeto
ioal d'e Saúde podeiá aplicar ao Adjudicatário as

Lei n' 8.666/93, garantida a prévia defesa, sem

09. 1 . Pelo atraso injustificado nos fornecim
pactuado, conforme o caso, o Fundo Munic

seguintes sa nções, previstas no art.87 da

prej u ízo de perda d a garantia Prestada:

10. DO CA CELAM ENTO DA ATA DE REG STRO E PREcos
10.1. O registro do adjudic atario será ca ncelado quando:

I - o adjudicatário descumP rir as condições da Ata de Registro de Preços;

o adjudicatário não retirar a nota de empenho ou instrumento eq u iva lente no Prazo

1 - advertência;
II.multade0,5olo(zerovírgulacincoporcento)pordia,ateomáximo.de10o/o(dezpor
cento) sobre o valor do(s) .ài*ãr11il, 

",i', 
decorrência de atraso injustificado na execução dos

fornecimentos;
III - mUlta de 1Oo/o (dez por cento) sobre o valor total do(s) material(is), no caso de

inexecução total ou parcial dos mesmos;
il'f;1;;;;á; temporária de participar em .licitação e impedimento de contratar com a

Àdministração do Fundo l'4unicipai de Saúde, pelo prazo de até 02 (dois) anos;.

v _ J".iur"õao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

II
estabelecido Pela administração, sem justificativa aceitável ;

III O adjudicatário não aceitar reduzir o seu preço, na hipótese deste se tornar suPerior

àqueles praticados no mercado;
IV - O adjudicatário sofrer qruLqr", das sanções previstas na cláusula anterior, parágrafos IV

e V.
õuragraro único _ o cancelamento de registros nas,hipóteses previstas nos incisos I, II e IV

desta cláusuta será formatizaàJ pl-. ã"tpãtÀo ào ór9ão gerenciador, assegurado o contraditório

e a ampla defesa. Itr
I 31
I
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rr. oo acoupanxeuetro e oa rlscllrzacÃo
111. r.l a for.a do que dispõe o artigo 67 da Lei no 8.666/93, fica designada a sr.a sheila

cristina de souza Pinheiro, para acompanhar e fiscalizar execução da presente Ata de Registro

de Preços.
§1o -, A 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.

§z; : n ação da fiscalizaçáo não exonera o Adjudicatário de suas responsa bilidades

contratuais.

12. DO RECEBIMENTO DO OBJETO
12.1. O objeto da futura .onÇáGçã-ír".á recebido de acordo com o disposto aft.73,11, a e b

da Lei no 8.666/93.

13, DO FORO
13.1. As partes contratantes elegem o Foro

como único competente para dirimir as ques
da Comarca de Areia Branca, Estado de Serqipe,
tões que porventura surgirem acerca do presente

instrumento, com renúncia expressa por qualquer outro'

E,porestaremassim,justaseacordadas,aspartesassinamesteinstrumento'afimdeque
produza seus efeitos legais.

Areia Branca/SE, 

- 

de de 

-.'FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE
Contrata nte

FRANCISCO JOSÉ SAMPAIO
Gestor do FMS

FORNECEDOR 1

FORNECEDOR 2
(...)

32
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ANEXO
REGISTRO DE PREçOS

Este documento é paÊe integrante da Ata de Registro de Preços no /2OXX, cele_brada entre

o irnoo l,tunicipat de Saúàe de Areia Branca, e a empresa cujgs q !e-ç-os- -e:tão 
a seguir

registrados, por item, em face da realização do Pregão Presencial no 06/2020 SRP.

EMPRESA:
FON E/ FAX:

E-MAIL:END.:

REPRESENTANTE
LEGAL:

MARCAESPECIFICA ÃoUN@EEIIEI
@II

í
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