
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

DIVISÃO DE LICITAçõES E CONTRATOS

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL NO 12l2O2O - SRP
EXCLUSIVA PARTICIPAçÃO DE !{EIEPP

1. DISPOSIçOES PRELIMINARES

O MUNICIPIO DE AREIA BRANCA, por através da PREFEITURA MUNICIPAL, inscrita no
CNPJ sob o no 13.100.995/0001-04, com a participação do FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, inscrito no CNPJ sob o no L4.787.720l0001-53 e do FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPI sob o no 11.402.091/0001-08, por intermédio de
seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria no 319/2019, torna público, para
conhecimento dos interessados, que Íará realizar licitação do tipo MENOR PREçO POR ITEM,
sob a modalidade PREGÃo PRESENCTAL No 12l2O2O SRP.
DATÀ DE ABERfURÀr 05 de novembro de 2020.
HoRÁRro: o8h (oito horas)
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICÂ: Píaça Joviniâno Freíre de Õliveira, s/no, Centro.
1.1. A licitaÇão será regida na forma da Lei no lO.520/02, Lei no 8.666/93, Decreto Municipal
no 958/2018 e Decreto Municipal no 864/2017, e ainda, pela Lei Complementar no 12312006 e
IN no 73/2020, 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 DECLARAÇÂO DE ENQUADRADA NA CONDIÇAO DE ME/EPP;
ANEXO III - MODELO DE PROCURAçAO;
ANEXO IV - MODELO DE DECLARAçAO REQUISITOS DE HABILITAÇAO;
ANEXO V - MODELO DE DECLARAçAO RELATIVA A TRABALHO DE N4ENORES; C

ANEXO VI - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS,

2. DO OBJETO

2.1. A presente licitação tem como objeto o registro de preços visando realizar futuras
aquisições de materiais didáticos, de expediente e de limpeza para atender às necessidades
das Secretarias do Município, do Fundo Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal de
Saúde deste Município, nos termos do Decreto Municipal no 864/2oL7, conforme especificações
técnicas constantes no Anexo I deste Edital.

3. DOTAçÃO ORçAMENTÁRIA

3.1. As despesas oriundas do objeto desta licitação correrão à conta dos recursos
orçamentários consignados no Orçamentô Programa deste Município e dos respectivos Fundos
Municipais de Assistência Social e de Saúde com dotação suficiente, obedecendo à classificação
peftinente.

4. CONDIçõES PARA PARTICIPAçÃO

4.1. Somente poderão participar desta Licitação, em virtude do valor máximo estimado para o
item, em atendimento aos preceitos do art. 48, inc. I da Lei Complementar n" 723, de 14 de
dezembro de 2006, com a redação dada pela Lei Complementar no t47, de 07 de agosto de
2014, as Microempresas (lvtE) e Empresas de Pequeno Porte (EPP). assim comprovadas
mediante apresentação, no ato do credenciamento, de Declaração de enquadrada na condição
de ME/EPP, podendo adotar como modelo o dispostt-r no Anexo II do presente instrumento, e
ainda, também poderão paÊicipar os M icroempreendedores Individuais (MEI), sendo que esses

demonstrarão tal condição apenas apresentando o registro de inscrição na receita federal;
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4.1.1. Será permitida a participação de quaisquer interessados que atendam a condição do
subitem anterior, e ainda, que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à
documentação, constantes deste Edital e seus Anexos. e que detenham atividade compatível e
pertinente com o seu objeto.
4.2. Estarão impedidos de participar, direta ou indiretamente, de qualquer fase deste processo
licitatório, os interessados que se enquadrem em uma, ou mais, das situações a seguir:
a) Empresas em estado de falência, de concurso de credores, dissolução ou liquidação;
b) Consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;
c) Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração
Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, bem como as que estejam punidas,
com suspensão do direito de contratar ou licitar com a Administração Pública;
d) Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao órgão promotor da licitação, bem
assim empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico.
4.3. A participação na licitação importa total e irrestrita submissão dos proponentes às

condições deste Edital.

5. DO CREDENCIAUENTO E REPRESENTAçÃO

5.1. A Licitante deverá apresentar-se para credenciamento, junto ao Pregoeiro, por intermédio
de um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar
deste certame, vênha a responder pela empresa licitante, devendo, ainda, no ato de entrega
dos envelopes, identificar-se, exibindo a caÊeira de Identidade ou outro documento
equivalente;
5,2. O credenciamento é condição obrigatória para a participação das Licitantes neste Pregão,

ou seja, ofertar propostas (lances), bem com praticar todos os demais atos inerentes a este
certame, podendo utilizar como modelo o estabelecido no Anexo III deste Edital;
5.3. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou
instrumento particular, neste últinlo caso acompanhado de cópia do contrato social vigente da

empresa que representa, com poderes para formular ofertas e lances de preços, oferecer
recursos e desistir deles e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do
proponente, procuração ou caÊa de credenciamento firmada pelo representante legal da

empresa, nos termos de seu Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, documento esse a
ser apresentado, visando a comprovação da condição do titular, para deleqar poderes ao
representante a ser Credenciado. E imprescindível que estejam expressos OS poderes

delegados, inclusive Os de flrmar declarações, desistir ou apresentar razões de recurso e

praticar todoS os demais atos pertinentes ao certame e, no caso de ser sócio, proprietário,
dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo
Estátuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e

assumir obrigações em decorrência de tal investidura, exibindo a Carteira de Identidadê ou

outro documento equivalente;
5.4. As Licitantes deverão apresentar declaração dando ciência de que cumprem plenamente

os requisitos de habilitação, como condição para a participação nesta licitação, conforme
disposto no inciso vII do art. 40 da Lei no Lo.52ol2oo2 e inciso v do art. 10o do Decreto
Municipal no 958/2018. A referida declaração deverá ser apresentada juntamente com o
documento de credenciamento, fora dos envelopes que contém os documentos de habilitação e
proposta, podendo utilizar como modelo o estabelecido no Anexo IV, deste Edital;
b.j. a eróponente que não trouxer o documento referente ao credenciamento, não terá súa
proposta por escrito invalidada, mas não poderá paÊicipar das fases de lances. Pode até ser
declarada vencedora, 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

habilitação;
5,6. Nãô será admitida a participação de um mesmo representante legal e/ou procurador para

t.
mais de uma Licitante;

2



16

ESTADO DE SER,GIPE
ÍITUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

DIVISÃO DE LICITAçõES E CONTRATOS

5.7. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatária. a não ser
como assistente ao ato público.

6. DA APRESENTAçÃO, DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

6.1, A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os
Documentos de Habilitação será pública, dirigida pelo Pregoeiro, em conformidade com este
Edital;
6,2. O representante legal da licitante deverá entregar os Envelopes "Proposta de Preços" e

"Documentos de Habilitação". devidamente lacrados, em papel não transparente e separados;
6.3. O envelope da Proposta de Preços deverá ser apresentado, contendo as seguintes
informa

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

uintes informa

6.5. Não será admitido o encaminhamento de proposta via fax, postal, por meio eletrônico ou
similar;
6.6. Após o recebimento dos envelopes, não serão aceitas juntadas ou substituições de
quaisquer documentos, nem a retificação de preços ou condições;
6.7. O recebimento dos envelopes não conferirá às proponentes qualquer direito contra o
Município, observadas as prescrições da legislação específica.

7. DA PROPOSTA DE PREçOS

7.1. O envelope "1". com o título "PROPOSTA DE PREçOS", deverá conter:
7.1.1. A(s) Proposta(s) de Preços da(s) Licitante(s), redigida com clareza, em língua
portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, sem alternativas, emendas,
rasuras ou entrelinhas, datada e assinada pelo representante legal da empresa licitante ou por
seu preposto, legalmente estabelecido;
?,1.2, Os preços serão apresentados em algarismos para os valores unitários e totais dos
itens, e em algarismos e por extenso para o valor global da proposta, cotados em moeda
nacional e englobarão todas as despesas diretas e indiretas, inclusive os tributos, taxas, custos
com embalagens, encargos sociais, i.rabalhistas e previdenciários, frete, seguro, instalação,
etiquetagem, mão-de-obra, etc., e quaisquer outros necessárias ao cumprimento do objeto
desta Licitação. Não será permitido, portanto, que tais encargos sejam discriminados em
separado;
7.1.3. Razão Social e CNPI, endereço completo, telefone/fax para contato, no da conta
corrente. agência e respectivo Banco e, se possível. correio eletrônico (e-mail);
7.1.4. Descrição detalhada dos materiais, com as características técnicas, observando-se as
especificações contidas no Anexo I - Termo de Referência;
7.1.5. O prazo para entrega dos materiais objeto desta licitação será de, no máximo cinco dias
úteis, contados da data de aceite da Ordem de Fornecimento;
7,1.6. Existindo discrepância entre os valores unitários e totais, prevalecerão os unitários e,
havendo discordância entre os valores em algarismos e por extenso, pre alecerão estes
últimos;
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domicílio ou sede do licitante;
8,3.6. Prova de inexistência de débitos inadirlplidos perante a lustiça do Tra , mediante a

apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;
ba

4

7.1,7. os preços serão fixos ê irreajustáveis durante o período de vigência da ata, e deverão
trazer inclusos os impostos, taxas, fretes e quaisquer outras despesas, inerentes ao objeto
licitado;
7,2. A simples participação neste certame implica:

a) a aceitação de todas as condições estabelecidas neste Pregão;
b) que o prazo de validade da proposta e de 60 (sessenta) dias consecutivos, contado da

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

Caso o referido prazo não esté;a expressamente indicado na proposta. o mesmo será

considerado como aceito para efeito de Julgamento.

8. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAçÃO

8.1. Da Forma De Aprêsentação
a.1.1. A Licitante deverá incluir no envelope no "2", com o título - DOCUMENToS DE

HABILITAçÃO, os seguintes documentos em original (desde que esses possam ficar retidos e

ser autuádos no piocessoy, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório
competente ou por servidor da Administração, ou publicação em órgão da Imprensa oficial;
g.f.i. Caso as cópias dos documentos venham acompanhadas dos originais, esses últimos
deverão vir fora do envelope de documentação a fim de evitar transtornos e facilitar os

trabalhos do Pregoeiro.
8.2. Da Habilitação ,urídica
8.2.1. Registro Comercial, no caso de empresário individual;
8.2.2. Atõ constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se

tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades Anônimas, acompanhado de

documentos de eleição de seus administradores, no qual deverá estar contemplado, dentre os

objetivos sociais, a Lxecução de atividades da mesma natureza ou compatíveis com o objeto
da licitação;
8.2,3. óecreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em

funcionamento no País, e aio de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo

órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
8.3, Da Regularidade Fiscal e Trabalhista
8.3.1. provã de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNP;), do Ministério da

Fazenda;
8.3.2. irova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou ilunicipal, se houver,

àÉtiuo uo domicílio oú sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível

com o objeto deste Edital;
i.i.a. pioru de regulaiidade retativa à Seguridade Social (INSS), através de Certidão

Negativa de Débito - CND;
g,á.S.f. Tal regularidade poderá ser apresentada em separado ou conjuntamente, mediante

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

da Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2 de outubro de 2OL4;

8.3.4. Certificado de Regula!.idade do FGTS - CRF, relativo ao FGTS, expedido pela caixa

Econômica Federal (CEF);
a.3.S. Certidões dÀ regularidade de situação para com as Fazendas: Federal, mediante a

ãói"reniaçao da CeÊidã]o Conjunta Negativã de Débitos retativos a Tributos Federais e DÍvida

eliva da únião, expedida peli Procuraãoria Geral da Fazenda Nacional ou pela Secretaria da

Receita Federai, conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1.751, de 2 de outubro de 2014,

uri"iuáu peta portaria conjunta RFB/PGFN no 1.821, de 17 oe outubro de 2014; Estadual.
meáiante'a apresentação ãa certidão Negativa de Débitos Estaduais, emitida pela Fãzenda

ÉsiàOuut do respectivo do domicílio ou sede do licitante; e Municipal, mediante apresentação

ãa Certidão Negativa de Débitos Municipais, emitida pela Fazenda Municipal do respectivo do
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mercado;
9,4. Serão qualificadas pelo pregoeiro para ingresso na fase de lances a Licitante que

apresentar a proposta de merror preço, ern conformidade com o Anexo I, e as demais
riores em até 10%

g.3.7. A comprovação de regularidade fiscal somente será exigida no caso de virem a ser a(s)
adjudicatária(s) deste certame, nos termos do art.42 da Lei Complementar no 123/2006;
g.á.2.f llo entanto, as licitantes deverão apresentar os documentos elencados nos subitens
8.3.1 a 8.3.5 deste Edital, mesmo que contenham alguma restrição;
a.3,7.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade flscal exigida neste

Edital, será(ão) assegurado(s) o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do momento
em qúe foriem) deciarada(s; à(s) vencedora(s), prôrrogáveis por igual período, a criterio do
Município, para'a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;
A3,7.1.2, A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8 3'7'1'1,
implicará decadência do direito à(s) contratação(ões), sem prejuízo das sanções previstas no

art. 81 da Lei no 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar as Licitantes

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

revogar a licitação.
8.4. DeclaÍação Relativa e Trabalho De Menorês
8.4.1, Declarãção flrmada pela Licitante, nos termos do modelo - Anêxo V deste Edital,

expressando que não possui menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou

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

a partir de quatorze anos.
a.5. Da Qualificação Econômica Financeira
ó.i.r. càruaao Nágativa de Falência e concordata, expedida pelo distribuidor da sede da

pessoa jurídica, ou 
-da 

execução patrimonial, expedida.no domicílio da pessoa física. No caso

do documento mencionado néste item não fixar prazo de validade, o mesmo será considerado

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

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

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

conferidos via Internet durante a sessão, para verificação da regularidade. A Administração

Ãáá t" ."rponr"bilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações,

nó -orn"nto da verificação da habilitação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo

apresentados os documenios alcançados pela verificação,-a Licitante será inabilitada;
g,Z. Nao serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos

documentos requeridos no presente Edital e seus anexos;
g.g. promovida a homologação da licitação, esta será devidamente comunicada a todos os

licitantes, ficando os documêntos das demais empresas interessadas em poder do Pregoeiro

(sob a guarda da comissão de Licitação), pelo prazo de'. 15 (quinze) dias, findos os quais a

àocrmentação deverá ser retirada, sob pena de inutilização'

9. DO PROCEDIMENTO E JULGAÍI{ÉNTO DAS PROPOSTAS E DA HABILITAçÃO

g.1. No local, dia e hora indicados no preân,bulo deste Edital, será aberta a sessão de

processamento do Pregão, iniciando-se coÍn o credenciamento dos interessados;

ã,i. ApOt a fase de 
-credenciamento das licitantes, o Pregoeiro procederá a abertura das

Propostas de Preços, verificando, preliminarmente, a conformidade das propostas com os

."qloito, estabeláciáos no instrumento convocatórro. e seus anexos, com a consequente

divulgação dos preços cotados pelas licitantes classificadas;
S.S. Éaia fins de iúlgamento e ctassiflcação das propostas será adotado o critério do MENOR

ÉifçO pOn ITE-M,- observados os praios rnáximos para o fornecimento, as especificações

ieiniÉur e os parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos neste edital e em

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

Licitantes que tenham apresentado propos tas em vâlores sucessivos e su
5
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(dez por cento) à de menor preço. Para julgamento e classificação das propostas será adotado
o critério de menor preço por item;
9.5. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas de preços na condição definida no item
anterior. serão selecionádas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo
de 3 (três), independentemente do valor. No caso de empate nos preços, serão admitidas
todas as propostas empatadas, seja qual for o número de licitantes;
9.6. Caso duas ou mais propostas escritas apresentem preços iguais, será realizado sorteio,
também, para determinação da ordem de oferta dos lances; .

9.7. O Pregoeiro convidará, individualmente, as Licitantes qualificadas, na forma dos itens 9.3
a 9.6, a apresentar os lances verbais, a começar pela autora da proposta escrita de maior
preço, seguido das demais, em ordem decrescente de valor'
ô.S. ó p.Égoeiro poderá, motivadamente, estabelecer timitL de tempo para lances, bem como
o valor ou percentual mínimo para redução dos lances, mediante prévia comunicação às
Licitantes, concordância destas e expressa menção na Ata da Sessão;
9.9. Somente serão aceitos lances cujos valores sejam inferiores ao último apresentado;
9.1O. No tocante aos preços, às propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações
aritméticas que conduziram ao valor total do item orçado, procedendo-se às correções no caso
de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários e por escrito. As correções
efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta;
9.11, Será(ão) vencedora(s) aquela(s) que ofertar(em) o menor preço por item;
9.12. A etapa de lances será considerada encerrada quando, indagadas pelo Pregoeiro, todas
as participantes qualificadas manifestarem desinteresse em apresentar novos lances, ou
quando encerrado o prazo estipulado na forma do subitem 9.8;
9.13. Caso não se realizem lances verbais, será verificada pelo Pregoeiro a conformidade entre
a(s) proposta(s) escrita(s) de menor(es) preço(s) e o valor estimado para a contratação,
ficando vedada a aceitação de proposta(s) com valor(es) superior(es) ao(s) estimado(s) no
Termo de Referência - Anexo I deste Edital, no(s) item(ns) correspondente(s);
9.14, Declarada encerrada a etapa de lances e ordenadas as propostas, o Pregoeiro examinará
a aceitabilidade da(s) primeira(s) classificada(s), quanto ao objeto e valor(es), decidindo.
motivadamente, a respeito, ficando vedada a aceitação de proposta(s), com valor(es)
unitário(s) superior(es) a(os) estimado(s) no Termo de Referência - Anexo I deste Edital,
no(s) item(ns) correspondente(s);
9.15, O Pregoeiro poderá negociar com a autora da ofeÍta 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
b) Contiverem cotação de objeto diverso daqueie requerido nesta licitaÇão.

9.17. Sendo aceitável(is) a(s) proposta(s) Rnal(is) classificada(s) em primeiro lugar após
negociação com o Pregoeiro, será(ão) aberto(s) o(s) envelope(s) contendo a documentação de
habilitação da(s) licitante(s) que a(s) tiver(em) formulado, para conflrmação das suas
condições de habilitação, descritas no item 8 deste edital;
9.18, Se a oferta não for aceitável, ou se a Licitante desatender às exigências para a
habilitação, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes de menor preço, negociará com a
sua autora, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de
habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cuja autora
atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarada vencedora do(s) lote(s)
ofertado(s);
9.19. Todas as propostas e os documentos de habilitação serão rubricados, obrigatoriamente,
pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos representantes legais das Licitantes presentes à
sessão deste Pregão;
9.2o. Ultrapassada a fase de lances e abertos os envelopes contendo a documentação de
habilitação, não caberá desclassificar as Licitantes por motivo relacionado com a proposta,
salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento;

6
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9.21. 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

Equipe de Apoio, se necessário) e pelos representantes legais e/ou procuradores das Licitantes
presentes;
9.22, Toda e qualquer declaração feita pelos representantes legais e/ou procuradores das

Licitantes deverá constar em Ata. Não terá validade qualquer reclamação posterior sobre
assuntos relacionados com a sessão respectiva que não tiverem registro na referida Ata;
9,23. Constatado o atendimento aos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a

Licitante será habilitada e declarada vencedora do(s) item(s) ofertado(s);
9.24. Caso haja intenção por parte da(s) Licitante(s) de recorrer contra a decisão do
pregoeiro, a(s) mesma(s) aguardará(ão) o encerramento das fases de Classificação das
pro[ostas e àe verificaçáo dos Documentos de Habilitação das proponentes, de acordo com a

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

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

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

g.666/93 e alterações posteriores, para apresentação de outras propostas ou nova

documentação, 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

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

síntese das suas razões, nos termos do Art. 10, xx, do Decreto Municipal 954/2018, desde que

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

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

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

a correr d'o terminolo prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata.dos autos;

iõ.i. Á i"rá A" manifestação, imediata e motivada, da Licitante, ou sua ausência na 
-sessão,

-óã.t"rí á decadência dó direito ao recurso, e a adjudicação do objeto da licitação pelo

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

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

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

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

diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados;
1O.5. Interposto o recurso, o eiegoeirJpoderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo,

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

.-"-;;;t";i; úúicará o objeto do certamé à Licitante vencedora e homologará o

procedimento;
iO.z. O recuiso 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;
ii.z,-Á adjudicação'do objeto será efetuada mediante assinatura da Ata de Registro de
preços; a e.presã adiudicatária, que convocada, no prazo de validade de sua proposta, a

urrinri u Ata de Registro de Preços, vir a desistir de assinar a mesma, ser-lhe-ão atribuídas as

penalidades previstá em Lei e neste Edital, respeitado o direito de recurso;
\t
\,,,
I
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11.3. A licitante adjudicatária deverá manter, durante toda a validade do Registro de Preços,
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, respeitadas todas as condições de
habilitação e qualiflcação aqui exigidas, na forma do art. 55, XIII da Lei no 8.666/93;
LL.4, A Ata de Registro de Preços decorrente desta LicitaÇão terá validade de 12 (doze)
meses, contados a partir 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 fornecimento
nas condições e quantitativos estabelecidos neste Edital;
11.6. Os preços registrados, poderão ser revistos em caso de desequilíbrio econômico-
financeiro dos mesmoS, em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado;
11.7. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua

vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que

nãt tenha participado deste certame, mediante prévia anuência do I',4unicípio de Areia Branca;

11.7.1. Os órgãos e entidades que não participaram deste registro de preços, quando

desejarem fazei uso da futura ata de registro de preços, deverão consultar o Município de

Areia Branca sobre a possibilidade de adesão;
1L.7.2. Caberá ao(s) beneflciário(s) titular(es) da ata de registro de preços, observadas as

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de

adesãã, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata,
assumidas com o Município de Areia Branca;
11.7.3. As contratações adicionais para órgãos não participantes não poderão exceder, por

órgão ou entidade, a cêm por cento dos quantitativos dos itens descritos no anexo I - termo
de referência - do presente edital;
11.7.4. Os quantitativos decorrentes de adesões não poderão exceder, na totalidade, ao
quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o Município

de Areia Branca sobre a possibilidade de adesão;
11.7.5. O MunicÍpio de Areia Branca somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira

contratação por órgão intêgrante da ata;
11.7.6. Âpós a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a

contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata;
11.7.7. ôompete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pela

contratada, àas obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla
defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de

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

órgão gerenciador.

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

DIVISÃO DE LICITAçõES E CONTRATOS

12. DAS DISPOSIçõES FINAIS

12.1. Até 3 (três) dias úteis, antes da data fixada para recebimento das propostas, nos termos
da art. 11, do Decreto Municipal no 958/2018, qualquer pessoa poderá solicitar
esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste Pregão;
12.1.1. A apresentação de impugnação contra o presente edital deverá ser protocolada no

Setor de Liciiação deite Município, no horário das th às 12h, diariamente, exceto aos sábados,

domingos e feriados;
L2.l.i. 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 Município, no horário das 08h às 12h, diariamente, exceto aos sábados,
domingos e feriados, inclusive, pelo Fone/Fax: (0XX79) 3288-1502, ou pelo e-mail:
licitaab@gmail.com;
12.1.3. O Pregoeiro decidirá sobre a impugnação no prazo de 02 (dois) dias úteis;
12.1,4. Caso seja acolhida à
para a realização do certame;

ada nova dataimpugnaÇão contra o ato convocatório, será desi

8
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MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

DIVISÃO DE LICITAçõ ES E CONTRATOS

12.2. Qualquer modificação no Edital será divulgada pelo mesmo instrumento de publicação

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

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas;
12.3. Caso a adjudicatária não compareça para receber a Nota de Empenho, no prazo de 05
(cinco) dias coniecutivos do recebimento do aviso da adjudicação, ou, quando convocada

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

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

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

condições de suas propostas, podendo ser negociada a obtenção de melhor preço, verificando-
se a áceitabilidade da proposta e o cumprimànto das exigências habilitatórias, ou revogará o
Processo Licitatório, observado o interesse público;
12,3.1. Os documentos, exigidos para esta Licitação, poderão ser apresentados em original
(desde que esses possam ficãr retidos e ser autuados no processo), por qualquer processo de

àópia auienticada por cartório competente ou por servrdor da Administração ou publicação em

órgão da Imprensa oficial. os que forem de emissão da própria proponente .deverão ser

da-tilografados ou impressos em papel timbrado da Licitante, registrar o número. desta

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

estabále;ido. A exibição do documento original ao Pregoeiro dispensa a autenticação em

cartório;
12.4. Al normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da

ãÉputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não

comprometam o interesse público, a flnalidade e a segurança da contratação;
12.5. O resultado do presente certame será divulgado no Diário oficial do Município, bem

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

condições de habilitação apresentadas na licitação;
12.7.-0 Edital complãto será disponibilizado e retirado gratuitamente no Setor de Licitações do

Município, onde seião prestados todos os esclarecimentos, caso solicitados pelos interessados,
estando áisponível para atendimento nos dias úteis, das 8h às 12h, na Sede da Licitação,

descritos no preâmbulo deste Edital;
12.8. O Pregoeiro, no interesse público, poderá relevar omissões puramente formais, desde
que não resté infringido o princípio da vinculação ao instrumento convocatório;
iZ,g. É facuttada aã Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase desta licitação, a

promoção de diligência destinada a esclarecer ou col-nplementar a instrução do processo.

inctusive para veiificar a compatibilidade das especificações do objeto ofertado diantê dos

requisitos previstos neste Edital e seus anexos, vedada a inclusão posterior de documento ou

informação que deveria constar originariamente da proposta ou na documentação de

habilitação;
12.10. As Licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e o Município não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório;
12.i1. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação;
12.12. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde
que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário;
iz.r+. ua contagenl dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente no Município;
1i.15. O desatendimento de exigênciôs 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, ciui-ante a realização da sessão púLrlica do Pregão;

9
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12.16. A apresentação da proposta implicará pleno conhecimento e aceitação, por parte da
Licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos;
12.17, Nenhuma indenização será devida às Licitantes pela elaboração e/ou apresentação de
quaisquer documentos relativos a esta licitação;
12.18. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação,
salvo disposição em contrário;
12.19. A critério do Pregoeiro, o início dos trabalhos poderá ser prorrogado em até 10 (dez)
minutos da hora estabelecida neste Pregão;
12,20. Caso o Pregoeiro julgue conveniente, a seu critério exclusivo, poderá suspender a

reunião em qualquer fase, a fim de que tenha rnelhores condições de analisar as propostas ou

documentos apresentados, encaminhando-os às áreas envolvidas para manifestação, ou para
promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, desde
que não 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;
12.21. os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio;
L2.22, O Município reserva-se o direito de:

a) revogar, no todo oU em parte, sêmpre que forem './erificadas razões de interesse público,
'decoirentes de fatos supervenientes, ou anular o procedimento licitatório, quando

constatada ilegalidade no seu processarnento;
b) alterar as condições deste Edital, reabrindo o prazo para apresentação de propostas, na

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

12,23. o Município poderá cancelar a Nota de Enlpenho que vier a ser emitida, em

decorrência desta licitação e cancelar a correspondente ARP, independentemente de

interpelação judicial ou extrajudicial, ficando assegurado o contraditório e o direito de defesa:

a) for requerida ou decretacla a falência ou liquidação do adjudicatário, ou quando ela for
atingida por execução iudicial, ou outros fatos que comprometam a sua capacidade
econômica e fi nanceira;

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

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

adjudicação.
12.24. O tttunicípio não se obriga a adquirir os materiais e produtos regrstrados na Ata de

Registro de Preços, nem mesmo da§ quantidades indicadas nas planilhas, podendo promover a
aqúisição em unidades de acordo com suas necessidades, podendo ainda realizar licitação
especíhca para aquisição de unr ou rÍrais itens, hipótese em que, em igualdades de condições e
preços, o beneficiário do registro te,-á preferência, nos termos do Art. 15, § 40 da Lei

8.666/93.

13. DO FORO

13.1. O Município elege o foro do Distrito de Areia Branca para dirimir qualquer questão

relacionada com o presente Edital.

Areia Branca E, 22 úutu bro de 2020

FRÂNCIS ASSIS SILVEIRÀ CRUZ
oetro
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PREGAO PRESENCIAL NO 12l2O2O SRP

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA CONSOLIDADO

1. OBJETO
1.1. Registro de preços visando realizar iuturas aquisições de materiais didáticos, de
expediente e de limpeza para atender às necessidades das Secretarias do Município, do Fundo
Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal de Saúde deste Município.

2. FUNDAMENTAçÃO LEGAL
2.1. Amparo legal ao dispasto na Lei no lO.52O/02, Lei no 8.666/93, Decreto Municipal no
958/2018 e Decreto Municipal no 86412017, e ainda, pela Lei Complementar no f23l2006 e IN
73/2020, observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais.

3. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAçÃO:
3.1. Na forma do art. 30, inciso I, da Lei no10.520/2002, justifica-se aqui a necessidade da
futura contratação de empresa para realizar o fornecimento de materiais, da forma que segue:
a) Considerando que, a aquisição visa atender às necessidades constantes deste Município em
manter condições adequadas de trabalho, buscando oferecer maior conforto aos servidores,
I.4 unícipes e demais usuários;
b) Considerando que foi feita pesquisa de mercado para se obter o preço de mercado para o
devido Registro;
c) Considerando ainda, que o valor médio -.stimado está compatível com o praticado no
mercado.

4. PR.OCEDIII,IENTOS OPERACIONAIS
4.1. A aquisição dos materiais se dará de acordo com as necessidades do Município, de forma
parcelada, mediante solicitação formal atestada pelo fornecedor;
4.2. os materiais serão novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser entregues de
acordo com a devida solicitação, e atenderem rigorosamente as especificações do item 6.
acompanhados das respectivas notas fiscais;
4.3. A fiscalização do Município, não elide nem diminui a responsabilidade do fornecedor;
4.4. o fornecimento, objeto da ARP (Ata de Registro de Preços), será feito durante o prazo de
vigência estabelecido. Findo este, as partes nâo poderão exigir uma da outra o exaurimentÕ dos
quantitativos previstos no instrumento convocatório, por meramente estimativos,
considerando-se perfeita..nente realizado o obleto registrado. Os preços registrados poderão ser
revistos em decorrência de eventual redúÇão dos preços praticados no mercado ou cancelados
por fato que eleve o custo dos itens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as
negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso
u do caput do art. 65 da Lei no 8.666, de 1993.

5. VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS (ARP)
5.1. O prazo de validade da ata será de 12 (doze) meses. a contar de sua assinatura e
publicação.

UANTITATIVOS ESPECIFICA Ões e pnr O MÉ['IO

DESCRIÇÃO

Acido muri ático para limpeza, em embalagem com

QTD.UNIt) UNIT
(R$)

V. TOTAL
R$

1

6

um litro com dados de fabrica odo roduto

11

ITEI.4

Lt 2.500
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Lt 10.0002 Água sanitária em embalagem com um litro.

Und3
illcoot Sel antisséptico, !0olo ou mais,
acondicionado em embalagem corn 500 m

Lt 5.000rkool etílico, hidratado 7Oo/o ou mais, em
embalaqem com um litro.4

1505
Alfinete para mapa, niquelado com cabeça em
polietileno de 5 mm, cores variadas, caixa com 50
unidades

Cx

400Und6

Unid. 1507
Almofada para carimbo, com base plástica,
número 3

220Unid.8

Apagador para quadro branco com base plástica,
com feltro, dimensões aproximadas: 150mm de
comprimento, 60mm de largura e 40mm de
a ltu ra.

Unid 1.4009
Apontador de lápis. manual, portátil, com no
mínimo uma entrada, material plástico rígido, com
d ito

10

t2
13

t4

15

16

Aromatizador de ar 400 ml, aerossol, fragr

Balão liso, número 7, pacote com 5C unidades,
cores variadas

Barbante fitilho, rolo com 250m,

Barbante Ne 4/6, rolo com aproximadamente

Barbante Ne 4/8, rolo corn aproximadamente

Bastão de cola de silicone, com diâmetro de

Und

220

220Pct

ancra
lavanda ou floral sem cfc.

Balde dalástico cle 10 litros com al refo
Balde lástico de 20 litros com al

a roximadamente 1k

600m cores va riadas

450m cores variadas

112m m não tóxica cote com 1

1.600

220

da.
com

150

50

100
100

Pct

RI

Und
Und

t7

220Pct18

10019 Un id.

Unid. 100,n

150?t

Pct22

Bastão de cola de silicone, com diâmetro de 7mm,

Bloco carta pautada, dimensões aproximadas:
205x265 com 50 folhas
Bloco de anotaçôes, dimensões aproximadas:

Bloco de recados autoadesivos removíveis, 100
folhas cada pacote, medidas aproximadas:
38x50mm, pacote com 4 blocos
Bloco de recados autoadesivos removíveis, 100
folhas cada pacore, medidas aproxirnadas:
76x102mm, pacote com 4 blocos

não tóxica, pacote corn 1kq.

180x100mm com 300 folhas

100

10023 Und

Unici. 100

50Pct
Cx26

identific do fabricante e data de validade.

Bobina de sacos plásticos, picotada. fundo reto,
transparente, 35x5ocrn, com 500 sacos para
alimentos.
Bobina para caiculadora, uma via, cor braÍtca,
dimensões a roxinradas: 57x30m
Bola de i diâmetro de 35mm acote com 10r
Borracha bicolor azul e vermelha, para apa ar

72

3.200

Alqodão em rolo 50q.

11

RI

RI

Pct

24

150
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27 Borracha branca quadrada, caixa com 60 unidades Cx 150
28 Borracha oonteira, oacote com 100 unidades Pct 220

Unid. 50
Cadeado, haste temperada e cromada, corpo em
latão maciço, com chave tipo tetra, tamanho
50m m

50Cadeado, haste temperada e cromada, corpo em
latão macico, tamanho 40mm

Unid30

Un id. 5031
Cadeado, haste temperada e cromada, corpo em
latão macico, tamanho 50mm

Un id 30Cadeado, haste tempêrada e cromada, corpo em
latão maciÇo, tamanho 60mm

L.700Unid

Unid. 5034

Caixa para arquivo morto, polionda, com
aproximadamente 390mmx300mmx180mm, cores
diversas
Calculadora de mesa com bateria solar, com 12
díqitos, dimensões aproximadas: 12,5x10x1,5cm

Cx 88035
Caneta esferográfica, escrita média,
sextavado em cristal, cores diversas

corpo

Cx 1.300Caneta hidroqráfica, caixa com 12 cores36
Un rd. 55037

Unid. 1.500Capa para encadernação, cores diversas, tamanho
ofício 2, com aproximadamente 216 x 330mm

Caneta marca texto cores variadas

7539

1.500

capa para encadernação, cores preta/azul,

Capa para encadernação, transparente, dimensões
tamanho A4 cote com 100 unidades

a roximadas: 31 x 2lcm
(.,nrd

7547

4.300

Capa para encadernação, transparente, tamanho

Cd-r virgem, capacidade de armazenamento Ce
700mb

Cartolina escolar sim les cores variadas
A4 ote com 100 unidade!

Pct

Unid.

UÍrid.42

1_ 10043

Und
I

50044
Cera líquida brilho instantâneo, contendo 750 ml,
embalagem contendo composição e informações
quanto à marca e fabricante.

Cx 150

55046

47

tanranho 1/0, caixa com 100

tamanho 2/C, caixa com 100

Clips niquelado, tamanho 8/0, caixa conl 25
unidades

CIips niquelado,
unidades
Clips niquelado,
unidades

48

17049

50

51

52

53

tinta e lá is caixa com 40 u n idades

Cola bra nca na

C): 280

embôla em corn 1kg Unid. 150

Cx

a

embala em com 25
gliter, não tóxica, lavável.
caixa com 4 unidades

UnidCola brilhante, com

Cola de bastão, transparente, não tóxica, Unid. 100
embala em com 209
Cola líquida à base d'áqua, lavável, rrão tóxica,

U nid 550
embala em com 40
Cola líquida à base d'água, la'zárrel, não tóxica,

Lrn id . 1.000
embala ern com 9
Cola para isopor, transF,arente, nác\ tóxica,
embala em com 500

Un id. 150

13

29

38

Pct

40

45
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Pct 4.30055 Copo descartável, em pôlipropileno, capacidade
cote com 100 unidadesara 200m1

Pct 1.50056

220E7 Unid

Und 3.90058

3.90059

Copo descartável, em polipropileno, capacidade

Creme dental infantil com flúor, ação bactenana,

Creme dental, branco, com

ara 50ml acote com 100 unldades
aescol ar seba d mU odCorret o

tí uido mínimo de 5
flúor mfp, tubo com

no mínimo 90 adulto.a o bacteriô na

Und 18060

Und 50061

Und 20062

Und 15.60063

64

Un id65

Pct66 10c

1.70067

Deo colônia lavanda corn no mínin1o 110m1 -
alfazema
Desengordurante, limpeza pesada, conr álcool,

Desentupidor de pia, conlposiçãr): hidróxido de
sódio, cloreto de sódio, nitrato de sódio, barrrlha,

Desinfetante de uso geral, embalagem com
500m1, diversos aromai (eucdlipto. lovanda,

Detergente líquido, com tenso ativo
biodegradável, com aroma agradável, inofensivo à
pele, em embalagem plástica com 500 ml, com
bico dosador.
Dvd-r virgem, capacidacie dê armazenamento de

Elástico amarelo em látex, núÍnero 18. pacote

U nc, 15.600

bico em com 500 nrlulverizador enrbala

a lu mínio em com 3corante embala

floral erfumado.talco ccncentrado e

4.7 b

Emborrachado em EV dimensões:40x48crn
com 500

Unid.
Unid. 1.70068

550Unid69

15070

1507L

72

73

74

75

76

30

Unid. 150
embala em com 9

Emborrachado em EVA dimensôes:4Dx60cm
Emborrachado em EVA, especial, dimensões:
40x48cm
Envelope carta, iiso, c,or b!'anca, offset,
114x162mm, seÍn rpc, 633, pacote com 50
unidades.
Envelope ofício plástico, reutilizável, 240x3:t0mm,

cote com 100 unidades
Envelope para cd e dvd em papel, com janela em

U nid 700
acetato e aba de fechame.-rto
Envelope Saco, liso, cor branca, offset.
162x229mm, sem rpc, 909, Pacote com 50
unidades
Envelope saco, liso. cür brancà, oftset.
200x280mm, sem rpc, 909, Ôacôte com 20
unidades

Pct

100PCt

Pct

Envelope saco,
229x324mm, sem
unidades

liso,
rpc,

cDr
!r09,

branca. offset,
Pgccte com 20 Pct

100

300

Envelope saco, liso.
260x360mm, sem rpc,
unidades

branca, offset,
t'acote com 20

cor
9og, Fct

Envelo saco lrso kratt 176x250mm 90 ca ixa Cx
t4

1:

54
Cola para isopor, transperente, não tóxica,

Uno

s50

t'ct

330
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78 00Und 2.O

2.00079

Escova dental infantil, oara as primeiras
escovações, indicadâ para criânças menores de 02
anos.
Escova dental infantil, para crianças ãcima de 02
anos com cerdas maciaà.

Und

13080

13081 09m

Pct

Pct

Pclst co retaTr n rn o mera a e dca e a p pEsp pa çã
ote com 50 unidades

130o, Espiral para encadernação, em plástlco, cor pr€ta,
14mm, pacote com 100 unidades

Pct 13083

130Pct84

Êct 13085

Pct 13086

13087

para encadernação, em plástico, cor preta,

para encadernação, ern plástico,

para encaderlação, em plástico, coí preta,

para encadernação, em plástico, cor pi-eta,

para encaoernação, enr plást;co, cor pi'eta,
cote com 48 u nidades

cote com 50 unidàdes

cote corn 35 ur'idades

acote com 100 unidades

acote com 5C unidades

Espira I

17mm

Espiral
29mm

Espiral
20mm

Espiral
25m m

Espiral
23mm

cor preta,

PCt

Pct88 130

13089

91

1509?
93 150

5094
15095

Pct

3096

3097

98

100

101

L02

103

104

com 250 unidades

Espiral para encaderriação, em plástico, cor preta,
40mm cote corn 20 unidades
Espiral para encaderrração, em plástico. cor preta,

lrct
45mm cote com 16 unidades
Espiral
5Omm

para encadernação, em plástico, cor preta, P.t 
I

----+-
ote ccni 12 u nidades

Esponja multiuso, antibactérias, dúpla-face, sendo
uma face abrasiva e outra macia.
Estilete estreito em lástico 09mm
Estilete la em asIlco 18mmo

130

Und 2.000

tJnid.
tJnid

Esto b ra nca ccte com 1kq
Eti ueta 19mm cartela com 100
Extensão elétrica, 3i-r, 10 rnetros, 10 amperes, Unid.
com 3 tomadas adrào nbr 14136
Extensão eletrica, 3p, 5 rnetros,
3 tomadas padrão nbr 14136
Extrator de grarnpos,

100
resistente ti
Fichário de mesa, cor iro ern plásticc na coi preta,

Unid. 20
tam em acfllico cor furnê erx9 ol adâs
Filme de pvc transparente,
com 28cm x 100m:

para alirnentos, rolo
Und 250

Fita adesiva crista 12mmxl0rn iUnid.
Fita adesiva dupla face, ero papel, branca,
19mmx30m

Unid, 100

branca, com
skS, c()ír UÍrici. 40

a roximadamente 25rr1m x 2r'n
Fita adesiva parà €Í7ipai:
45mmx45m

r-nento,, cc!' n]êrrom,
Unrd. I 550

Fita adesiva dupla iace, espurna
capacidade para suportôr até

em aÇo inoxdável ir,,,O
I

15

Espiral para encadernação, em plástico, cor preta,
07mm, Dacote com 50 unídades

90

Ct

Unid.

99

t--r-------t

=!+i-

=

í
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Unid. 100106
Un id. 100to7
Un id. 100108 Fita crepe 25mmx50m

kraft 48mx40m
Fita cre 18m mx50m
Fita adesiva u a llta

Un id. 100109 Fita decorativa 16mmx50m

Und 1.200
Flanela para limpeza, 100o/o algodão, com bordas
em costura : overlocada, medindo
aproxtmadamente 48 x 48cm.

110

Unid. 220111 Folha de isopor 1,0mx0,50m, l0mm
220Unid.LL2 Folha de isopor 1,0mx0,50m, 15mm
220113 Unid.

Unid. 100LL4

Cx t70115
Fósforo, caixa com 40 palitos, pacote com 10
caixas.

Folha de isopor. 1.0mx0,50m,20mrn
Folha de isopo r 1,0mx0,50m, 50r1rm

116

tt7

118

120

t2l

t22

Giz de cera, atóxico, formato atlatômico,
caixa com 12 cores

Giz escolar pàra quadro negro, forÍnato cilíndrico,

Glitter PVC enr pó, cores variadas, pacote com

crampeador de metal, 23/6 e 23/t3, gp 4000,
para até 100 folhas, com aproximadamente 28cm

crampeador de metal, 24/6 e 26/6, para até 20
folhas, com aproximadanrente 10cnl de

Grampeador de metal, 26/6, para até 25 folhas,

550

Cx

Unid. 30

Unid. 150

Unid

Cx

Cx
a ntia le ico caixa com 64 unidades

com rimento

com a roximadamente 15cm de com rimento

de com rimento

LLzg,

440

1k

formato anatônrico, 489,Giz de cera, atóxico,
caixa corr 12 cores

Cx 50123

Cxt24

50Cx

726

L27

Cx 100

Cx 100

128 1.200

t29

130

unú

Und

400

5C0

131 100

105 Fita adesiva para empacotamento, cor
Un id.

trans arente 48mmx50m

Grampo galvanizato, 23/6, para grampear de 10
a 30 folhas caixa corn 5000 unidades
Grampo galvanizado,26/6, para grampear até 20
folh as caixa com 5000 unrdades
Grampo galvanizado, g/LO rapid, para
grampeacior semi-industnal, caixa com 5000
unidades
crampo plástico macho/têmea, tifo romeu e
julieta, 80mm de distância de perfuraçâo, cor
bra nca caixa com 50
Grampo trançado, galvanizado, no 1, caixa com
t2
Guardanapo de papel, Íra cor branca, decoracc,
macio. com úedidas aproxirnadas de 22 x 24 cÍn,

de 50 unidades
Haste flexível co!-,r ponta de aigodãc, oontas
arredondadas, algodeo conr tratamento
a nti ermes caixa com 75 unidades.
Inseticida enr aerosol frasco de 300rnl.
Jogo caça palavras lnfantil, com no mínimo 150

Pct

atividades nível atiequado _pgre criê ncag Cos
Unid.

&

L70

Pct 40119

100

280

L25

700

16
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ensinos básico e fundamental, dimensões
roximadas: 224x174mÍn

logo de boliche Infantil, confeccionado .em
plástico, com 6 pinos e bola, multicolorido, com
sacola para transporte, pinos medindo
aproximadamente 30cm de altura, séndc.a bola
proporcional às medidas dos pinos, recomendado

ra crian sa rtir de 4 anos.

a

a

d

a

Jogo educativo alinhãmerito de formas
geométricas confeccioíradas em plástico, tabuleiro
em madeira tipo estcjo, recontendado para
crianças a partir de 4 anos. mínimc de 20 péças
multicol ridas
Jogo educativo quebra-cabeça infantil, mínimo 50
peças, confeccionado em nldf, recomendado para
crianças a partir de 4 anos, dimensôes
a roximadas AxLxP Cffr i 2x26x34
.logo educativo, alfabeto de A a z, números de 0 a
9, fornras ern EVA, com aproximadominte 6cm de
altura e 1cm de egpessJia cada, recomendado

ara cria n sa rtir de 4 aÍros.
Lãdea o cote com 08 unidades.
Lápis borracha, qorpo cilíndrico em madeira,
borracha abrasiva, material atóxrco livre de pvc,
ideal raa ar escritas a tinta .9__CIa fite
Lapis de cor grafite, anatômico, tamanho grande,
ponta resistente, atóxico, lavável, para desenhar e
pintar sobre papel e sinriÍares, caixa com 12 cores
vibrantes
Lápis de cor grafite, anatô,Tico, tamanho grande,
ponta resistente, atóxico, lavável, para deserrhar e
pintar sobre papel ê similares, caixa com 24 cores
vibrantes
Lapis grafite preto, número 2, Cimensões

roximadas 18x9 SxBcm caixa co!'n l2
Lapiseira, corpo em material plástico. carga em
grafite com diâmêtro dê 0,5ínm, com clip

rendedor e borracha rra ponteira
Lapiseira, corpo em iÍ'âterial p{ástico, carga em
grafite com diâmetro de 0,7mm, corn clip

rendedor e borracha na. oTrteira
Lapiseira, corpo em rIiate!-ial plástico, carga em
grafite com diâmetro de 0,9úm, iom clip

rendêdor e borrac ira'
Limpa vidros, embalágerí com' no mínimo de
480m1.
Livro de ata, sem nlargens, capa .dura, papel
sulflte, 100 folhas nuÍneradas, com

roximadamente 205mr. x 305mrn

Un id

Unid.

tJn id

Livro de ata, sem margens, capà dura, pape!
sulnte, 200 follras numeradas, com

roximadamente 205mm x 305mm

Unid. 100t32

100Unid.133

Un id. 100134

Unid. 100135

Und136 1.300

150t37 Llnid.

Cx 2.200138

Cx 150139

100140

t41, 100

100

100

142

L43

UnC 1.300t44

L45

t46

100

50

50

Unid

Unid.

Unid.747 Livro de ca a, dura ê

018 .I

r 77
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50148 Unid

Un id. 50t49

800Und150

Livro protocolo de correspondência, !/4, capa
dura,' tr00 íolhas, dimensões aproximadas:
154x216mm
Livro protocolo de correspondência, L/4, capa
dura, 50 folhas, dimensões aproximadas:

Lustra móveis, branco, ci'êmoso, a base de
m côrn no mínimo de 180misilicone embala

154x216mm

Und151
Luvas plástlcas descartáveis, em material não

caixa com 100 untdadesreciclado atóxico

800r52

800153

900Unidt54

900155

900156

100

100158

100159

50160

161

Und 80162

1 600Und163

40764

2.600165

166

168

169

770

sulfite, 50 folhas numeradas, com
roximadamente 205rnm x 305mm

Luvas, confeccionadas em látex natural, frisos
antiderra antes cor amarela tanranho
Luvas, confeccionadas em látex natural, frisos
antiderra antes cor arnarela tanranho m.
Marcador para quadro branco, ponta redonda,
cores va riadas
Máscara descartável dupla em tnt, branca, conl
elástico, ernbalagerÍr corrr 100 unidades, produto

a

a

descartável tamanho único
Massa de modelar, 1809. atólica, cornposta por

Unid.
cera caixa com 12 unidaoes
Minas grafite para lapiseira, no 0.5mm, caixa coÍt)
t2 Unid.

Minas grafite para lapiseira, no 0,7mm, caixa conl
t2 tJn id.

Minas grafite para lapiseira, no 0,9mm, caixa com
L2
l4olha dedos em asta atóxico com 12 Unid.
Oleo para cabelo de
100m1.

bebê. embalagem com
Und

Pá para lixo. formato em "1", cabo de rosca,
medindo a roximadarnente 8ocm
Pano de prato, 100o/o algúdão. medindo

roximadamente 40 x 76cm.

Pct

Unid.

Oom, confeccionado corn 50o/o celuiose I Und
iester. ' : I

Pano para lrmpeza, tipo saco, duplo,
alvejado, com alta absorção, ,cooá

Pano multiuso, rolo medindo aproximodament ei
30cm
e 50o/o

x3
lavaCo e
a!godào,

medindo a rcxrniadârnente 42 x 64 .m.
Papel toa I ha, descarl ável, i nterfoi has, absorvente,
cor branca, tamanho a p:'o>r Pit 1.800
com a roximadamente 1.25
Papel higiênico, branco. folh Und 30.000
metros
Pa el 40 folha 5Cx56crn tunid. 575
Papel 44, cor branca, 759, resm.? com 500
caixa com 10 resrnas

fclhas, i

I:__)
Papel auto 'adesivo,

45cmX25m
trtnsDa;'ente, rr edindo: t ^,!K' 15

(,nd

Pa I canlurça, medindo 4o;(60cm, cores diversas unid. | 880
18

&

200

Par

Par

t57

800

t67

1.500

L7L
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172
Papel cartão, medindo 48x66cm, cor branca. Unid.
du ex
Pa lcelofane medindo 70x89c,n tra ns are Unid
Pa I cre om corn urn
Papel de seda, medindo 48cmx60cm, pacole com
100 foihas
Papel dupla face, medindo 48x66cm, cores
variadas
Pa el kra medindo 60x96 8
Pa la m inado medindo 48x66cm cores vanaoas
Papel linho, 1809, medindo 21.Ox297 cm, cot 100
bra nca cote com 50 folrÊs
Papel oficio 2, medindo 216x330mm, 759/m2, cat
branca, resma com 500 folhas, caixa com 10
resmas

Cx 50

Papel verge, 1809, meürndo 2l0x29hnl, cor
Pct 100

bra nca acote com 50 folhas
Pasta az, lombo largo, revestida. ern pvc,
antibactericida, com visor 9 Étiqúetat, rhecanismo
de travamento niquêlaoo (Je ôi:d preclsão,
medindo a roxinradanlente z9!${
Pasta catálogo,
tamanho ofício

ccnl visor, 100 envêlopes 
i Unid

Pasta classificaclora de .papelão, cbm el
cores variadas

stico,
Un;d. 900

Pasta ciassificadorà de papelão, súm elástico, Unid. 900
ccres variadas
Pasta classificadora lástica corí't elástrco cristar Unid.
Pasta classificadora ástlca, selt elásti.o cristai Lrnid. 880
Pasta de polipropileno COÍIr abas e eiástico,

Un,d.

tJn idtamanho ofÍcio, corn aproxinladamente 4cm de
altu ra
Pasta em L, poiipropiletro, transparente, tamanh,)
ofício
PASTA PP lombo zcnl
Pasta P bD -lcrn
PASTA PP lombo 4cnl
Pasta sanfonada, 16 divisórias, conieccionada ern
polipropileno, atóxica, fecna'nl(qnto Dcr elásrico,
medindo
Pasta sa eÍT)

polipropileno, atóxrca', fecharnirito por elásticc,
medindo a roximadanrcnte 234):33Cx24Írin
Pasta suspen plástríicada, ccni

rl uetahaste plástica. gra rnpo trilho plást íCq e êu
ara identifica

UniC 280

Unid.

Unid. 270

tiniC, 40

30

1.100dtf

C

Pasta suspensà, pldstica, atóxice, com haste e
ram o tn iho lástiÉas

Pasta vetro late:al para :JíqLli\rü, rnar!-noriz.-ioa, 275
com a roximedâment-e f,É5x11óür n ri-,

Pen drive com ca o. 40

850t73
Unid. 850L74

Pct 30L75

Unid. 880176

Unid 850L77
850UnidL78

Pctt79

180

181

1. 100

100183

184

185

880186
t87

440188

189

220190
220191

t92

193

t94

195

196

r97

198
199 Pên dri'/e com cóDacidá(le dÉ armaz3namento cie Unrd. 40

19

@

880

medindo 48cmx2m

L82

U n ici.

Un id.

ma

Unid.

Unil. 550

r
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200

201

202

203
204
205

206

207

208

209

2to

2t2

2t3

2t4
215
2L6

2L7

218

219

220

zz5

225

226

227

228

_t b
Percevejo latonado, núnrero. 4, caixa
unidades

com 100

Perfurador. de' papel . metáltco, dors furos, cor
reta ra até 10 fbihas

Perfuradôr de papel Íret5Íõ; d is .rürósi. cor unid.c
reta ra até 20 folhas

Pilha comum. AA carte a coírr 4
Pilha comum AAA cartela coiTy 4
Pilhá comum D ca rtela tom 2
Pilha
carte

recarregável,
la corã 2

rnanho -AÂ, 2100 mah,

Pincel ern pelo
tamanho 1

sinteüco, fffi;t!-=iii ndrico

Pincel em pelo sintético, formato
tamanho 5

cilíhCrico,

ict
I

' i t,nid

nU d

Pincel marcador permanenle, pontâ.-de'"1,0mm,
cor azul

Un iú

Pistola de cola queirte, para bastãó-de il,2tnm,
bivolt

Unid.

Pistola de cola quente, para bastão de ;'mm,
bivolt
Porta carimbo em acrílico, - cor',fumê, conr

Unid 50
ca cidade ra 06 cârimbos
Porta carimbo em acrí:ico, ccr fumê, ccm Unid
ca cidade p_!_a_E 'iarimbos
Pote plástico com tampa, com capacidade cie 1

litro
U n ici. 100

Prancheta em acrílico ti'ansparente, A4 funrct. 150
Prancheta em acrílico trans arente ofíc!o Unid. 150

0

R ua em acrílico medindo:locm t!ô_.rl_sjlgieI L,r id. 440te
Rodc borracha í-:om cabo de ros<:a. lJnd 400
Sabão de coio em barrâ. emba;agem cc
unidades.

rn 05

Sabão em pedra 20üg, giicennadrj,
contendo 05 unidades.

embalagem

Sabão em pó, corn tenscat vc ' bio{iegrà dável,
Kg 18.000

inótensivo à le êm qelEg-sll com :1. ko
Sabonete adulto, 90o, gliceri adÕ, fragrância
suave. lun
Sabonete infantii, 909, gliúeiiandc,'fragrânci

Und 1.ó00
suave in ebês
Sabonete líquido, ernbal litros;i;; 600

diversas

Pct 800

d

Apênl CÍríL )

"Unid.

C>:

100

150

ct 100
Ct 100
Ct 50

4o

550

570

440

100

t70Unicl.

40

130

Saco ara li col]l{rl, !ol,_L[d1. cepacidadê I)ct 350 I

20

. :r ,|

':".-,. 1: .';i

@

50

2tt

PctPrendedor de roupas confeccionado eni madeira,
Dacote conr 12 unidades:

221

Unid.

Pct

Pct
Refil par? :

aproximadas de
aorn meciiíJas
pacote ôom 100804rr11X10rrl m,

de a!Quadro branco.
12Ox90cr,.i

800

224

800
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Pct229

Pct 200230

Und 1.70023L Shampoo infantil, êmbãlagêrrl ástica.-çom 250m1,I

mente.Ií rancra suave testado de

Unid.supôrte de mesa para. fita adesivar'de'12 a l9mr'n,
Dime soes a mroximadas: 54x78x78m

30

75Unid233

22ÔUnid.234

235 440

280

U ir id.

Cx

440237

Unid. 40238

40

1.700240

24L 160

250

243

15244

246

247

244

ra 1001 acote corn 100 ún iciades.
Saco para lixo, comum, cor preta, capacidade

ra 601 e com 100,unidades.
Saco para lixo,'comum, cór azul, capacidade para
20r ácote com 100 nr a es.

faUira em plástico . rébjsterite, multiuso, nledindo
roximadamente 40x25cma

e
Tesoura de costura profissional, corpo erl açc lnox

lástico emborrachado nledindo I ol adas
Tesoura escolar sem ponta, corpo em aço inox e
cabo em lá stico medindo 13cm
Tinta guache, pote coin 15m1, caixa com 06 potes,
multicolorida
Tinta uache e com 250m1 üores i,an àCes

Tinta para pincel atômico. co:es diversas,
embala em corn 40ínl cores variadag
Tinta para pincer marcador pürnlanente,

Lrn id
embala em conl 40ml
TNT não tecido, 409, medihdc 14ccm, cores
d iversas

medindo a rox irnadanlente 41
dc 100o/o algodão,
x 60cm.

UndToalha para rosto, em teci

Touca descartável, confeccionaclá em tnt, cor
branca, sanfonada, medindo aproximadamente 47
x 49cm, pacote com 100 unidades
Transparência pai-a inkjet, tamapho A4, caixa corn

Transparência para retroprojetor, tamanho ofício,

Cx

Cx

50 folhas

caixa com 50 folhas
Vassoura com cerdas confeccionaCas em ny lo n,

Pct

UnCem base plástica, lhediltdc aproximaúamente
16,5 x 30cm, cabo dê madeira revestido eln

ástico e com suport,. para_oerrd-ura r. ---
Vassoura com cerdàs .confeccionadas errr Delo
sintético, tafulho cósturados ? aránie, ent ba:e de
madeira medindo aproxitnadamente 40 x 4,5í-m,
cabo de madeira revestido 'em piástico e

i und 400

com su orte aia ei-rd r.rra r
vassoura de piôçava, tioc dcmesliaa; . tâfulho
costurados a arame, ern bôse de ríã,leira; coín
cabo de nradeira .ievestido e;'Il plástiao Ê com
SU oÉe ara endurài
Vassoura limpa tetô"' com í:abo coi-ifeccion3do em

nreCinCo a Ícxi,1'aílaÍÍleilte í80cm
Vaior total (. -:i,i nlado

U rrC 400

rnêdeira
Und 100

400

232

Unid.

236

239

LJnid

242

15

800245

7
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7, DAS CONDIçôES OE PAGAMÉNTO:
7.1. os pagamentos serão efetua<jos após iiquidação cla despesa, no prazo de até 30 (trinta)
dias, mediante a apresentação de Nota ,Fiscal/Falura, devidamente certificada pelo setor
responsável pelo recebiÍr,lenl:o do objeto;. ..

7.2. Pa-a fazer jus ao pâgamento,.q fornecedor deverá apresentar, juntamente com o
documento de cobrança, provã de,:eguiaridade para com as Fazendas Federal, Estadual e
l.4unicipal, prova de regular,idade per'ánte.o institutq Nacional do Seguro Social - INSS, perante
o FGTS - CRF e a Certidão de Débitos Trabálhistas - CNTD; ,

7.3. Nenhum pagamento será efetuedo ao fornecedor etlquanto houver pendência de
liquidação de obrigação financeira, ern virtLrde de penalidade ou inadimplência contratual;
7.4. Nqo haverá, sob hipótêse alguma, pagamento antecipado;
7.5. Nâo haverá reajuste de. preçps Quraàte ,o perícoo de validade da ata de registro de
preços;
7.6. No caso de atraso de paqar.nento, será utilizailo, para atualização rlo valor mencionado no
caput desta Cláusula, o Índice Nacional de Preços ao Consuilidor - INPC/IBGE;
7.7. Nos preços estarão inclLrídas toílas as despesas que, direta ou indiretamente, decorram da
execução do objeto, inclusivc custos com pessoal, encargos sociais, trabalhistas e
previdenciárics, administraçã0. tributos, emolutnentos e contril)uições de qualquer natureza;
7.8. Decorridos 15 (quinze) dias contados dE data em que o5 pagamentos estiverem retidos,
sem que o fornecedor apresente a docurÍ:eotacão hábil para liberação dos seus créditos, o
registro será cancelaíjo pelo órgio, ficando assegurado aQ fo!'necedor, tão somente, o direito
ao recebimento do pagamento dos produtos efetivaiTetlte prestados e atestados'

8. DO rNÍCrO DOS FORNECTIib-NTOS E CORDrçõES DE RECEBTIIENTO:
8.1. O início dos fóinecimê,rtos <lar-se-á ern'dois bras úteis e contar da assinatura da ata de
registro de preços;
8.2. As entregas dos itens deverão ser efetuadas em até cinco dias úteis após a atestação dos
pedidos, o órgão designará servidor para rece!ê-los;
8.3. O recebimento do cbjeto clar.se-á de acordo com o art. 73, inciso II, letra "a", "b", da lei
8.666/93, com alterações posteriores;
8.4. Os fornecimêntos, executados em desacordo com o estipulado no presente termo serão
rejeitados parcial ou totalnlente; mnforme o casoi
8.5. As quantidades indicadas no presente tenno sâo meramente estimativas, não estando o
Município vinculado ac seu integ!-Éil consuríro;
8.6. A entrega dos itens será acornp:nhada e fiscalizada por servidor do Município, se estes não
atenderem às especificaçôes do presente termo deverão ser gubstituídos pelo fornecedor no
prazo máximo de 24 (\,inte G quertro) horas, somente Dodendo ser atestados para fins de
pagamento quando conrprovada a fiel e correta entrega dcs f,rodutos;
8.7. A entrega dos, itens será. realzada diretamente ro almoxarifado central, mediante
apresentação de planilhas de eÍltrega, elaboçaoa e emitida pelo órgão corrpetente;
8.8. Caberá ao.setor solicitente, o recebimento e a atestação da(s) Nota(s) Fiscal(is) Fatura(s)
correspondentes aos fornricim.entos executados, em..pleno acordo com as especificações
contidas no presente termo, aiiado às dispo:;içõe+ c.-rnstantes da proposta da adjudicatária,

9, DA DOTAçAO ORçAÍIiENI-ÂRIÀI
9.1. As despesas .decorrerrtes qn hc:tàção scnrênte serão informadas quando da respectiva
formalizaÉo do contrato ou outro instrumcnto hábii,. nos te[mos do art. 60, §o, do Decreto
Municipal n 864/2017.

. - .. "' -... 1"'

10. 1. DO(S) FORNECEDOR(ES):
a) Manter, durante toda a './igêrrcia da Ata de Registro de Preços, as exigências de habilitação
ou condições delerminadas n,o pro{:ediinentD -da licitaÇão oue dará origem à mesma, sob pena
de sua rescisão e aplicaçãc das frenalisedes D':a previstas;

72
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b) Garantir a qualidade dos produtos a serem fornecidos, devendo estar em perfeitas
condições de consumo, devendo ainda, quando necessário, substituí-los prontamente. se
porventura não.atenderem. aos.requisitos deste termo, providenciando, também, a mercadoria
que no momento possa estar eín falta em seu estabelecimento;
c) Fornecer os rnateriais conforme espeeificação,'marca, modelo e preço registrados e na
forma prevista; I

d) Substituir às suas expensas,. qualquer item entregue em desacordo com as especificações
exigidas e padrões de qualidade exigidos. com defeito, vício ou que vier a apresêntar problema
quanto ao seu uso dentro do períocio cle garantja;
e) Alocar todos,os recursos necessários ppra;se.obter um perfeito fornecimento, de forma
plena e satisfatória, sem ônus adicionais de qttalquer natureza ao Município;
f) Responsabilizar-se por'tdas ras despesas, obrigações e tributos decorrentes do
fornecimento, inclusive as .dê natureza trabalhlsta, devendo, quando solicitado, fornecer ao
Município comprovante de quitaçáo com os órgâos competentes;
g) Responsabilizar-se por eventuais mdltas, municipais, estaduais e federais, decorrentes de
faltas por ela cometidas cÍurante o fornecimento;
h) Responsabilizar-se pelos danos causaclos diretamellte ao Munlcípio e/ou a terceiros
decorrentes de sua culpa ou dolo na exei:utâo do fornecimento, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade a fiscaliz.tção ou o actrntpan hümento pelo MUnicípio;
i) Responsabilizar-se pela obtençâo de .qvarás, Licenças ou quaisquer outros Termos de
Autorização que se façam necessários à exec:"rção do fornecimento;
j) Não transferir a outrÇm, no todo cu em pane, o objeto firmado com O Município, sem
prévia e expressa anuência.
k) Não realizar associação com oritíetn, cessão ou transterência total ou parcial, bem como a

fusão, cisão ou incorporaçâo, sem prévia a expressa anuência do Município.
10.2. DO MUNICIPIO:
a) Designar servidor do MLrnrcípio para proceder no recebinrerrto dos materiais;
b) Rejeitar os materiais que não atendam aos íequisitos constantes no item 6;
c) Efetuar os pagamentos devidos obsenradas as condi!:ões estabelecidas na Ata;
d) Promover ampla pesquisa de mercaCo, de forma a comprovar que os preços registrados
permanecem compatíveis com os praticados no mercado.

11. DOS DOCUMENTOS PARA HÀBILITAçÃO:
11.1. A documentação relativa à habtlitação jttríJlca consisttrá c:nt:
a) Ato constitutivo, estatutc ou ccnt:'ato Í;ocial eÍn vigor, deJidamente registrado, em se
tratando de sociedades comçrci;lis, e, no caso de sclciedacjes por ações, acompanhado de
documentos de elêição de:;eus aíminrstr atlores.
11.2. A documentação reiativa à regularidãde Írs,cal i: h-ai:alhlsta consistirá em:
a) Prova de inscriÇão no cãdagtro Nacioírat 

'1e 
P€.ssoas iurídicas (CNPJ);

b) Prova de inscrição no cadastro JÊ í-onti'ibúintes rnrrr'licipal. relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao.seu ramo de ativi,lade e .orl rpatívêr com o objeto da licitação;
c) Prova de regulariúade parô corn a.Fazerrda Federal, E3tadual e l4unicipal do domicílio ou
sede do licitante, ou outra equivalente, na.fofrrra da lei;
d) Prova de reguraridade. relativa à Seçl.lridade Soclal, demonstrando situação regular no
cumprimento dos encargos sqeiais instituídcs por lei.
e) Prova de regularidade relativa à SeguridaCe Social c ao Furtdo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), demonstrando situação. regular tto c,.tTnpriinento dos encargos sociais
instituídos por lei;
í) Prova de inexistência ÍJe ciebitos inaCirnpl:dos perant{l a Jústiça do Trabalho, mediante a

apresentação de certidãc nêqativi ;
g) Declaração de que não ernprêsa ínênor Jc dezcito anos.
11.3. A documentaçâo reiativa à qual:iicaÇão econôrnico-Financeira limitar-se-á a:
a) Certidão negativa de íalêniia ou concordaia. expedida pelo distribuidor da sede da pessoa

I
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12. DAS SANçõES ADMINISTRATIVAS3
12.1. No caso de .ltraso injustificado ou inexecução. total ou parcial, do compromisso
assumido com o Município, as sançôes administrativas apltcadas ao fornecedor serão:
a) Advertência;
b) Multa de. O,5olo'(zero Úírgula clnco por cento) por diâ, ate o máximo de 10o/o (dez por cento)
sobre o válor do(s) item(eris), em dec'orrêhcia 'de' aÜaso injustiÍicado na execução dos
fornecimentos;
c) Multa de 10o/o (dez por cênto) 'sóbre o üiilor tütal do(s) rtem(ens), no caso de inexecução
total ou parcial dos mes[nosi t' 

.:
d) Suspensão temporária 'de' participai- dé iicitaçóes e tmpedimento de contratar com o
M unicípio;
e) Declaração de iniooneidade paró iicitür or contratar'com a Administração Pública.
12.2. Serãô considerados injustificadoÉ oi atrasos não cornunícados tempestivamente ou
indevidamente fdndamentaCos, ticando sua aceitaçâo a critério da autoridade competente;
12.3. A aplicação das oenalidades será precedida da co:rcessãc da oportunidade de ampla
defesa por parte do fornecedor, na rcrrma da lei.

13. DAS DTSPOSIçOES GEItÂrS:
13.1. Na forrna do que dispôe o arUgo ô7 da Lei nc 3.666,/93, Íica designado o servidor (Xávio
Felipe dos sântos, para aconlparrhar e Íiscalizar a ARP. lt'-

I

24
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ESTÀDO DE SERGIPE

uutrcÍpro DE ARErA BRANcA
orvrsÃo or lrcrrlçõrs E coNTRATos

pnecÃo PRESENcTaL No 12l2o2o sRP

ANEXO II
oecunlçÃo DE NA coNDrçÁo or uelepp (Modeto)

REf.: PREGÃO PRESENCIAL NO 12-,/2O2O SNP - UUWTCTPIO DE AREIA BRANCA

_._, inscrita no CNP] no por intermédio de seu
representante legal, o(a) Sr.(â) 

-----, 

portador dô Cartelra de Identidade no

-e 

do CPF no DECLARA, que é en,.luadrado na condição de Mlcroempresas
ou de Empresas de Pequeno Porte.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - Está enquadrada en1 urna das seguintes situeÇôes (assirialaí com um X):
a) ( ) Na condição de microempi'esa, 5el'r(,o que sLla receita bruta anual não ultrapassa o
valor de R$ 360.00C,00 (trezentos e sessenta Ír'ii reais);
b) ( ) Na condição de etnpresa de pecúerro porte, sendo que sua receita bruta anual é
superior a R$ 360.000,00 (tr.?zentos'e sessêr)ta mil reais) e igual ou inferior a R$

4.800.000,00 (quatro rntlhõcs É oir:ocentds mil reais).

II - o signatário é rêpre'senranie tegai destà ernpr-es3, ass.llllindo o compromisso de informar
à Secretaria da Receita leder€l Co Brasil .e ao l"!'.rnir:ípio Ce Areia Branca, imediatamente,
eventual desenquadrarnento da preserrte situação e esta ciente de que a falsidade na
prestação Cestas ini-orrnações, st:rr pre;..ríz.o cio, rlisposto no art. 32 da Lel no. 9.430, de 1996,
o sujeitará, Juntamente com as deÍt1ais pessoas que pora ela concorrem, às penalidades
previstas na legislaçãc criÍninal e tributár'ia, relativãs à falsiílode ideológica (art, 299 do Código
Penal) e ao crime contra a ordem triautá,ia (an. 1() da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de
1990).

. (Nome e assiniitura do reDr':sentar)te legal ou oroctrrador- do licitante)

(tobservaçâo: Esta declirração o;c!ve'á sêr entrêgue no ato do credenciamênto,)

25
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DIVISÃO DE LICITAçõES E CONÍRATOS

Ref.: PREGÃO PRESENCTâL No 1.2/?020. SBP.:.MUNrCÍPIO pE aREIA BRANCA

OUToRGANTE: {Qualificação da entpresa e do represente legal que assinará a procuração em

seu nome (nome, endereço/razão soclal, etc.).

OUTORGADO: (Representente devirlamettte qtlalificado).

oBTETO: Representar a outorgsnte no Pregão no l2l2o2o sRP - Município de Areia Branca.

PoDERES: Entregar e receber envelopes contendo os documentos e as propostas, juntar
documentos, assinar atas e termos. t,:rr,ar deliberações. receber ofíCios e relatórios de
julgamentos, firmar declarações, tlar ciênclà e, especialmente, formular ofertas e lances de
preços, interoor recu6os, retluÍiciar ao drreito de !'ecursos enfim, assinar todos os atos e

quaisquer documentos indispensáveis ac born e fiel curnprimentc do presente mandato junto a

este órgão, relativamente a quaisqtler das fâses do Piegão no 1212020 SRP.

NOi'!E/CARGO

26

PREGÃO PRESENCIAL NO 12l2O2O SRP

ANEXO III

. PROCURAçÃO (Modelo)

, --.-de de 2020.
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ESTADO DE SEIIGIPE

l,lui.ficÍpro DE ARErA BÍ(aNca
orvrsÃo oe l-rcrrnções E coNTRATos

pneeÃo PREsÉNcrAL No t2l2020 sRP

ANEXO IV

oecunlçÃo DE aTENDTME To aos REQursrros DE HABTLTTAçÃo luodelo;

Rêf.: PREGÃO PRESENCIAL NO Í-2I2O2O SNP - UUTTTCÍPIO DE AR.EIA BRANCA

inscrita no CNPI no 
--

por intermédio de seu

representante legal, o(a) Sr.(a) 

----, 
portâdor da Carteira de ldentidade no

-e 

do CPF no DECLARA, em atenção ao disposto no art.40, VII, da Lei

Federal no 10.520, de 17 de julho de 2OO2, que cumpre plenêmente os requisitos exigidos
para a habilitaÇão na iicitação modalidade Pregão no r2l2O?O SRP do Município de Areia
Bra nca.

(loip.l e data)

(Norne e assinatura do represeiitante legal ou procurador do licitante)

(*Observação: Esta declaração <terr€rá sçr entrêgue no ato do crêdenciamento.)

)-7
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ESTADO DE SERGIPE
iIUNICiPIO DE AR,EIA BRANCA

DIVISÃO DE LICITAçõES E CONTR,ATOS

PREGÃO PRESENCTAL No 12l2O2O SRP

ANEXO V

DECLARAçÃO DE EIIIPREGADOS MENORES (MOdEIO)

Ítef.: PREGÃO PRESENCTAL f{o 12l2O2O SRP - i{UNICÍPIO DE AREIA BRANCA

inscrita no CNPI no por intermédio de seu

rep resentante legal o(a) Sr.(a) --, portador da Carteira de Identidade no edo

CPF nO --, DECLARÀ, Para fins do disposto no inciso V do art. 2? da Lei no 8.666, de 21

de junho de 1993, acrescido Pela Lei no 9.654, de 27 de outubro de 1999, que não emprega

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

dezesseis anos.

data)

(Nome e assinatura do i-epresentante !egaGu procurador do licitante)

( *glgEsãgi êtn câso afirmativo' assinalar a ressalva acima)

28

R.essalva: emprega menor, a partir de quatorze airos, na condição de aprendiz ( )'
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ESTADO OE SERGIPE
ITIUNICÍPIO DE AREIA ARANCA

DIVISÃO DE LICITAçõES E CONTRATOS

PREGÃO PRESIiNCIAL NO 12l2O2O SRP

ANEXO VI

ArA DE REGISTRo DE PREçOS 
-l2o- 

(Manuta)

o MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA, rnscrito no CNPJ sob o no 13.100.995(OOOL-O4,
localizado à Praça loviniano Freire de Oliveira, s/r]o, Centro, doravante denominado Or9ão
gerenciador, neste ato representado pelo Sr. ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS, com as
participações do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, inscrito no CNPJ sob o no

14.7a7 .720/ooo1'53, e do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, inscrito no CNPJ sob o no

11.402.091/0OOt-08, consicierando o juigamento do PREGÃO PRESENCIAL No 12/ 2O2O
sRP, para REGISTRO DE PREçOS, e a sra respecti'r'a homologação, RESOLVE registrar os
preços da(s) empresa(s): XXXXXXXXXXXX)oo(XXXX, iirscrita no CNPJ sob o n" XXXXXXXX,

estabelecida na XXXXXXXXXXXXX, neste ato representeda polo(a) Sr'(a) XX)O(X)O(XXX,
portador(a) do R.G. no XXXXXXXX e do CPF no XXXXXXX; doravante denominada(s)
fornecedor(es). Ateirdendo as co,ldições p.e\,istas Íro rnstrumenro convocatório e as constantes
desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes na legislação
em vigor, e em conformidade cotn as disposições a seguir:

01. DO OB'ETO
01.1. A presente Ata teín por objeto o |d.gistro de pÍeços visando realizar futuras aquisições de
materiais didáticos, de expêdiettte e de lirrrpeza, para atender às necessidades das Secretarias
do Município. do Fundo Municipal cle Ass;{ên,cia Social e cjo Fundo Municipal de Saúde deste
Município. de ácorcio tom as espàiitica;ôes' constarrtes dô Editai de Pregão Presencial no

l2l2O2O SRP e seus anexos, e prc'postas de preços apresentad3s, de acordo com o art. 55, XI
da Lei no 8.666/93, passando tais docúrnentos a fazer parte integrante do presente
instrumento para todos os fins de direitô.

02. DO REGIME DE EXECUCAQ :
02.1. O objeto se!'á executado med;ai1te a fornla de execução indireta, sob o regirne de
empreitada por preço unitário, r'ros iermos da Le! no 8.656/93,

03. po PRECS E pa§-§gttQlgÓl§.pEÊÀGAuEilTo
03.1. Os mateíiais serão fornecidos oeios preçoE registrados constantes do A exo I desta Ata.
03.2. os pagamentos serão eretiraCr)s após liquidação da despesa, no prazo de ate 30 (trinta)
dias, mediante a aprespntação oe Noto. Frscar/Í:atqra, devtdamente certincada pelo setor
responsável pelo recebime'r,to dú objeto;
03.3. Para fazer jus ao pagaírento, o forilqceclor ciewrá apresentar. juntamente com o
documento de cobrança, grova de r\jgularidàdé nai-a coin as Fazendas Federal, Estadual e
Municipal, prova de regulandade peían(ê c Institu'io Naciot:iiri do Seguro Social - INSS. perante
o FGTS - CRF e a Cartidão oe Débitos Tr3halhistas - CN'|-D;
03.4. Nenhum pagamento será efe:uedo ao tbrnecedor enquanto houver ' pendência de
liquidação de ob,rigação Íinancer?il, eln üirti-lL'e de penalidade ou inadimplência contratual;
03.5. Não haverá, sob hipótese algu:ra. pirgôrneIlto ôntecipedü;
03.6. Não haverá rêajuste de preçcs durante o pel'íodo cje validade da ata de registro de
preços;.
03.7. No caso de atrôso Ce pâo,rrrlento, será.rtilizaCc, pôra âtualização do valor mencionado
no caput desta Cláusulú, o indice Nacioitrl c€ Pieços ao Ccns,.,Ínldor - IIIPC/IBGE;
03.8. Nos preços es'Jarâo incluídas .IÍJdÉ,:,,a..; despesâs 'rue, direta ou indiretantente, decorram
da execução.do objeto, iirclusive c,r:t{}s coi'n. pe3scal, encargos sociais, trabalhistas e
previdenciários, administração, triblilo:;, eriíl!urrêntos e contribuiçôes de qualquer natureza;
03.9. Decorridos. 15 (quin:e). dtes cL,lt,rdüs da data enl que os pagamentos estiverem retidos.
sem que o fornecedor eprÊsentL. a doc:I:',entaÇão hábil liara liberação dos seust créditos, o
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registro será cancelado pelo órgão, RcaÍrúo 3ssegurado ao fornecedor, tão somente, o direito
ao recebimento do pagam€nto dos produtos efetivamence fornecidos e atestados.

04. DO REAJUSTE DE PRECOS ,, .

04.1. Não.haverá reajuste de pqeço'! du-ante ó período dê \,igência da ata.
04.2. Os preços regrstradós poderáo ser re./istgs em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercade ou.cançelados po_ilato que eleve o custo dos itens registrados,
cabendo ao órgão gei-enôia,Jor. prgrnovei ai ne9óciãções juÀlo aos fornecedores, observadas as
disposições contidas na alínea "d'i oo irrcisó .II do capr.rt do. an. 65 da Lei no 8.666, de 1993;
04.3. Quanáô.o prÊço Íegistrad.c torltq r'se'supêricr. ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, o órgãc gerenciac.loi coriüocará gs fornecedores para renegociarem E redução
dos preços aos valores praticados pêlo. mer(adoi
04.4. O fornecedor obriga-s€l a rêpassar.ao Orgãq gerênciador todos os preços e vantagens,
ofertados ao mercado, semFre ctue esses ftlrem maiÍ; vantalo§o5 do oue os vigentes;
04.5. Quando o preç.1 de mercado tornar-se superior acs precos reqistrados e o fornecedor
não puder cumprir o compromisso, c órgâo ge:'enciar:ot' poderá:
04.6. Liberar o Íornecedor do co,.npromissc assumidc, cá6o a comunicação ocorra antes da
assinatura do teríno de contiato ou instrJrnento êqurvülente, e sem aplicação da penalidade se
conflrmada a veracidade dos motivos +j r.utl rlríovarrt(ls apreseltados;
04.7. Convocar ()5 detnais adjudicarários l-1ârá a:lÊegJrar iclual oportunidade de negociaçâo;
04.8. Não havendo êxitc nas negoc,açõ€:. o órgão gt:renl:iador deverá proceder à revogação
da ata de registro de preços, adobnco as ,nECidas cabivels para obtenção da contratação mais
vantajosa;
04.9. E veCado efetuar acréscinrJs ]os valcríis ,fixàCús pela ata de registro de preços, inclusive
o acréscimo de quà trata a alíneà "d" oo lncídci II do art. 65 da Lei no 8.666, de 1993.

(16. DÂ ENTREGA E R,ECEBIMÉN]'G DO OBTÊTO
õã1rc ,Ício dos fd;ãffi;;6s oaiG+ 

"",r 
d"* dias úteis a contai'da assinatura da ata de

registro de preços;
06.2. As entregas dos iterrs deverão ser efetuadas enr até.crnco dias úteis após a atestação dos
pedidos, o órgão designará seruidor para r.ecebê-los; .

06.3. O recebimento do objelo dar-se-á.de acoi-do com o art. 7.3, inciso II, letra "a", "b", da lei

06.4. Os fornecimentos. executêdos em- deracor-do.r(rm o estrpulado no presente termo serão
rejeitados parcial or-r tota.lm(j nte/ confprrne o,caso; .

06.5. As quantidades,indicadas rro presentê termo sào merÉ'i'nente estiÍnativas, não estando o
Órgão gerenciaclor vinculadcr,ao se(r, inteí]ral.consrttilo.; .

oo.o. À entrega dos iterrs sÍirá e{:ornp3Àh,?dà e fiscalizadà, por servidor do órgão gerenciador,
se estes não atenderem_às especifrcaçôes, dc. pr€sente t€rmo deverão ser substituídos pelo
fornecedor no prazo Ínáxirno de .24 (viil«, (} qgatro) hor:as, soÍnente podendo ser atestados parc
fins de paga,-nento quandg,cornproyada..,-l Êel e..c,ítrreta entrçga dcs.o!-odutos;
06.7. A entrega dos itenE será.rcaliz?4a dii'eti::r)ente rlo almoxarifado central, mediante
apresentação de planilhas dc €:n':r'egaí ei"-rborada,+ e.'nitidí pelo .órqão competente;
06.8. Caberá ao setor solicitantê, o iecebimento e a atestação da(s) Nota(s) Fiscal(is)
Fatura(s) correspondentes aos forxeairnentos executadcsi em pleno acordo com as
especificações contidaa, no preserrte t(írmo, alr.tdo às ois[rosicões constantes da proposta da
adjudicatária.
06.9. O Orgão serenÇiador não ::ie obriga. a ildouirir. ús materiais registraLlos nesta Ata de
Registro de Preçôs, rrem rnesrno'das quenLCades irrdicadas nas planilhas, poderrdo promover a
aquisição ÉÍn unidadcs de acordú coni ::,Jas nece:rsiJadÉ.s, po(lendo airida redlizôr. licitação

\," 30. .. .'.- ,. 1:.'1 ' I

,.;l&Fy
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À$o DÊ SERGI
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05. DA VALIDADE DA ATÂ DE 8-EGISTRO DE PRECQ§
05.1. A validade Ca presente Ata oe Reqisl:ro de Preços é Ce 12 (doze) meses, contados da
data de sua assinatura e ptrblicação.
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07.pApoTAcÃooRóaHENTÁRr3 - . .:
07.1. As despesas oriundqs com o pagamento do referido objeto desta licitação correrão à
conta dos recursos orçamentários consignados.no Orçamento Proqrama deste Município e dos
respectivos Fundos de Assistênciô. Social e de Saúde, com dotação suficiente, obedecendo à
classificação orçamentária pertinente, pstabelecida para o :'espectivo exercício.

OA. DA RESPONSABILIDAT»E- DAS PAETES",. :,
08.1. Do(s), FORNECEDoR(ES): '. . ;,';_
a) Manter; durante toda a,vigênciE da Ata -de r P.eglstro de Preços, as exigências de habilitação
ou condições determinadas nc procedimento da licitação que dará origem à mesma, sob pena
de sua rescisão e aplicação das penalidades cra previstas;
b) Garantir a qualidade dos produtos a serem fornecidos, devendo estar em perfeitas
condições de consumo, dever)do ainda, quando necessário, substituí-los prontamente, se
porventura não atenderem aos requisitos deste termo, providenciando, também, a mercadoria
que no momento possa estãr eEl falta em seu estabelecimento;
c) Fornecer os materiais confcrn're esDecificação, nrarca, rnodelo e preço registrados e na
forma prevista;
d) Substituir às suas expensas, qualquer item entiegüe em desacordo com as especificações
exigidas e padrões de qualidade exigidos, com dêfeito, vício ou que vier a apresentar problema
quanto ao seu uso dentro do período de garantia,
e) Alocar todos os récursos necessários para se r.rbter unr perfeito fornecimento, de forma
plena e satisfatória, 'sem ônus adicionais de qualquer natureza ao Orgão gerenciador;
í) Responsabilizar-se por todas as .oespesa3, obriçações e tributos decorrentes do
fornecimento, inclusive as de natureza trabalhista, devendo, quando solicitado, fornecer ao
orgão gerenciador comp:'ovante rie quitação com os órgãos competentes;
g) Responsabilizar-se .por eventuais rnultas, municipais, estaduais e federais, decorrentes de
faltas por ela comefidas durante o fúrnecimento;
h) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Orgão gerenciador e/ou a terceiros
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dc fornecirnento, nâo excluindo ou reduzindo
essa responsabiiidade a Rscalização ou, c acompanharnento pelo Orgão gerenciador;
i) Responsabilizar-se pela obtenção de Alvarás, Licenças ou quaisquer outros Termos de
Autorização que se façam necessários:à r'-xecução do Íorneciínento;
j) Não transferir a outrem, no todJ ou ern pa,te, o obietc, firmado com o Orgão gerenciador,
sem prévia e expressa anuéncia.
k) Não realizar associação cLlÍn outrem, cessãr: cu translbréncia total ou parcial. bem como a
fusão, cisão ou. incorporação, sem prévia a exFr'êssa anuêttcia cio Orgão gerenciador.
08.2. DO ORGAO GERENCIADOR E DOS PÁ.RTICIPES:
e) Designar sen,idor para prqcecier no r..cet,irnent() dos mar.eriais;
0 Rejeitar os materiais que não dleitCaw àos.(equicitos constantes no terí-no de referência;
g) Efetuar os pagamentos devidrs cbservadas as condiçõei r)stabelecidas na Ata;
h) Promover arnpla pesquiea dç ,nercadc, de Íbrnra a. cor'lprovar que os preços registrados
permanecern coÍnpatíveis com cs pr:ltrcaios rro merca<jo

09, DAS PENALIDADES E M{ILTê§.
09.1. Pelo atraso in.iugtificado Fcs t.Jrrreciment os, pela inexei;ução total ou parcial do objeto
pactuado, confornre o caso, o Cr(tiL- Ecrerrciado| pcderá al'riicar ao Fornecedor as seguintes
sanções, prêvistas no art. B;/ da Lei rr" ».66Ç193, garantrda â prévia defesa:
a) Advertêncra;. Y

&,,,

específica para aquisição de um ou firais itens, hipótese em que, em igualdades de condições e
preços, o beneficiário do registro terá preferência, nos termos do Art. 15, § 40 da Lei
8.666193.

31
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b) Multa de 0,50/o (zero vírgul.l cinco por cento) por dia, até o máximo de 100/o (dez por cento)
sobre o valor do(s) material(is), em decorrência de atraso injustificado na execução dos

fornecimentos;
c) Multa de 10o/o (dez por cênto) spbre o Válor tot.il dg(s). material(is), no caso de,inexecução
total ou parcial dos mesmos;
d) Suspensão temporária de participar em..licitação e inlpedimento de contratar com a

Administração do Município, pelo prazo de até 02 (dors) anos;
e) Declaraçã9 de inidoneidade pa!'a licita.r oü cbntratar coÍn a Administração PÚblica.

ro. oó cÀrcehuenro or rrA,o.E,BEêrsrBo pÉ prÊcos.
10.1. O registro do fornéceCor';erá,câircélgdo qúãndo:
a) O foÍnecedor descumprir as côndições çã Ata de Regisr-ro de Preços;

b) O fornecedor não.retiiar a nota, dp.empenhb ou i;lstrumento equivalente no prazo

estabelecido pela administração, sem justificativa aceltável;
c) O fornecedor não âceita!' ied,,rzir o seu preço, na hiÍrótese deste se tornar superior àqueles
praticados no rnercado;
d) o fornecedor sofrer quaisquer das sançõe$ preyistas na cláusula anterior, aiíneas d e e.

1ô.2. O cancelamento de registros nas hipótêses pievistas nas alíneas a, b e d desta cláusula

será formalizadc por clespaõho do irrgão gêrenciacior, assegurado o contraditório e a ampla

defesa.

11. DA VTNCULACÀO pO REGrSl'Bg
11.1. O presente termo está e§fritanlente vinculado;
a) Ao procedimento licitatório na modalidade grcgão; âto ha l2/2O2O,seus anexos;
b) À proposta do fornecedor regis(rado.

12. pA LEGTsLÀcÃo lplrcÁvru À txeôucÃq.Do oErETo E os cA§os ollrssos
12.1. A presente ata de !'egistro fun(lanienta-se:
a) Na Lei Federal no 10.52C/02;
b) Na Lei Federal. no 8.666/93;
c) No Decreto Munrcipal no 95812íJ18; :

d) No Decreto Municioal no 864/20l:l;
e) Nos preceitos do direito públi.o;
F) Supletivamente, nos princípios da teoria geral iJos ccntratos e nas disposições do direito
privado.
L2.2. os casos oÍTrissos e quaigqler: ajustei que se fizerem rrecessário9, em decorrência deste

termo, sêrãc, acordados entre a9 partes, lavrando-se, na ocasião, termo aditivo'

XL.IA§-ÂIJEBAçEES :

131- Co.pete a arnbas Os parté; de contutn acor(io, salvo. nas situações tratadas neste

instrumento, na Lei no 8.666/93, .oni a;terações posteriores e em outras disposições legais

fertinentes, ;eaiizar, mêdiante.t€rnro aditivc,e/ou cermo de. re-ratiticação, as aiterações que

julgarern convententes;
i:]2. e, caso.de con(xr:-oata,,o fegistto oederá ser mantido, se o fornecedor registrado

oferecer garantías que seiani considtrracjas adequadas e su1cientes para o satisfatório
cumprimento das obrigações por ele assuÍnidas

14. DÓ ACOMPAI{HAITIEN:ÍO Ê. DA rrsçÂLrzr,câo
@tçotvãa.L.ein:8.665/93.fica'designado,oSr.otávio
Felipe dos santos, pa!-a ar:qrnpanhar : fiscalizar execuÇão da presente Ata de Registro de

Preços..
14.i. À fiscalizaçãq corr'i)ete, entre' orilla5 ' atribt:ições, veriflcar a conformidade do

fornecimento dos.materiêis cor. as nrrÍnas esiectíicatlas, se os procedimentos sâo adequados
para garantir a qualidad€ Íleiejada. V-\ 32
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14.3. A ação da fiscalização não exorrera o Fonrecedor de suas responsabilidades contratuais.

15. DO FORO
15.1. As partes elegem o Foro. Eistrital da.Crdade de Areia Branca, Estado de Sergipe, como
único competente para dirimir as questões que porventura surgirem acerca do presente

instrumento, com renúncia expressa por qualquer outro'

,. ESTÀDO DE SERGIPE
}IUNICTPIO DE AREIA BRÂNCA

DIVISÃO DE LTCITAçõES E CONTRATOS

E, por estarem assitn, justas e,acordadas, as parte§ assinam este instrumento, a fim de que
produza seus efeitos legais. ' .' ' '

',:,

Areia Branca/SE, 

- 

de de 2O2O.

MUNICÍPTO DE AREIA BRANCA
órgão Eêrenciador oa ARP

ALAN ANDRELII{O NUNES SANTOS
Prefeito ÍÍ)un iciPal

FOI1NECEOOR 1

FO'.i:IJÉCEDOR 2' {...)

I
I
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ANEXO
REGISTRO DE PREçOS

Este documênto é parte integrante da Ata de Registro de Preços no 
-J2O2O, 

celebrada entre
o Município de Areia Branca, e a empresa cujos preços estão a seguir registrados, Dor item, em
face da realiza odo ão Presencial no L 2020 sP.P.

EMPRESA:
FONE/ FAX:CNPJ:

E.MAIL:

f velon

END.:
REPRESENTANTE LEGAL:

ESPECIFIUNITEM

34
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