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ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

DIVISÃO DE LICITAçÕES E coNTRATos

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL NO 21l2019 - SRP

EXCLUSIVO PARA MEIlMElEPP

1, DTSPOSTçÕES PRELTMTNARES

o MUNICÍPIO 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 .7 2010001-53 e do FUNDO
MUNICIPAL DE SAUDE, inscrito no CNPJ sob o no 11.402.091/0001-08, por intermédio de
seu Prêgoeiro e Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria no 226/20L7, torna público, para
conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação do tipo MENOR PREçO pOR ITEIí,
sob a modalidade PREGÃO PRESENCIAL No 21l2019 SRp.
DATA DE ABERTURA: 23 de outubro de 2019.
HoúRrot o8h (oito horas)
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Praçá Joviniano Freire de Oliveira, s/no, Centro.
1.1. A licitação será regida na forma da Lei no 10,520/02, Lei no 8.666/93, Decreto Municipal
no 958/2018 e Decreto Municipal no 864/20L7, e ainda, pela Lei Complementar no f23/2006 e
IN no 05/2014, observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas
leg a is.
1,2, Fazem parte deste instrumento convocatório os seguintes anexos:
ANEXO I . TERMO DE REFERENCIA;
ANEXO II - I4ODELO DE DECLARAçÃO DE ENQUADRADA NA CONDIÇÀO DE I4EIEPP;
ANEXO III - I'4ODELO DE PROCURAÇÃO;
ANEXO IV . MODELO DE DECLARAÇÃO REQUISITOS DE HABILITAçÃO;
ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇAO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES; e
ANEXO VI - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

2, DO OBJETO

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 no 123, de 14 de
dezembro de 2006, com a redação dada pela Lei Complementat no L47, de 07 de agosto de
2014, as Microempresas (ME) 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 disposto no Anexo II do presente instrumento, e
alnda, também poderão participar os M icroempreendedores Individuais (MEI), sendo que esses
demonstrarão tal condição apenas apiesentando o registro de Ínscrição na receita federal;
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2.1. A presente licitação tem como objeto o registro de preços visando realizar futuras
aquisições de materiais 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 864/20t7, conforme especificações técnicas constantes no'- Anexo I dêste Edital.

3. DOTAçÃO ORçAMENTÁRIA

3.1. As despesas oriundas do objeto desta licitação correrão à conta dos recursos
orçamentários consignados no Orçamento Programa de 2019 deste MunicÍpio e dos respectivos
Fundos Municipais de Assistência Social e de Saúde com dotação suficiente, obedecendo à
classificação pertinente.

4. CONDIçÕES PARA PARTICIPAçÃO
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4,1.1, Os interessados deverão observar todas as exigências deste termo, inclusive quanto à
documentação, constantes deste Edital e seus Anexos, e que detenham atividade compatível e
pertinente com o sêu objeto.
4.2. Estarão impedidos de participar, direta ou indiretamente, de qualquer fase deste processo
licltatórlo, 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 Iicitar 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 sóclo, dlrigente ou responsável técnico.
4,3. A partlcipação na licitação importa total e irrestrita submissão dos proponentes às
condlções deste Edital.

5, DO CREDENCTAMENTO E REPRESENTAçAO

5,1. A Licitante deverá apresentar-se para credenciamento, junto ao Pregoeiro, por lntermédio
de um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar
deste certame, venha a responder pela empresa licitante, devendo, ainda, no ato de entrega
dos envelopes, identificar-se, exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento
equlvalente;
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 uti zar como modelo o estabelecido no Anexo IIl deste Editai;
5.3, O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuraçâo ou
instrumento particular, neste último 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 carta 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 delegar poderes ao
representante a ser credenciadc. É imprescindÍvel que estejam expressos os poderes
delegados, inclusive os de firmar declarações, desistir ou apresentar razões de recurso e
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame e, no caso de ser sócio, proprietário,
dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo
Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigações em decorrência de tal investidura, exibindo a Carterra de Identidade 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 !0.520/2002 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;
5.5. A Proponente que não trouxer o documento referente ao credenciamento, não terá sua
proposta por escrito invaljdada, mas não poderá participar 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. Não será admitida a participação de um mesmo representante legal e/ou procurador para
mais de uma Licitante;
5.7. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatária, a não ser
como assistente ao ato público.
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6, DA APRESENTAçÃO, DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

6,1, A reunião para recebimento e abertura dos ênvelopes contendo a proposta de preços e os
Documentos de Habllitação será pública, dirigida pelo Pregoeiro, em conÍormidade com este
Ed ital;
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
u intes informa oes:

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 condlções;
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.f ,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;
7.1.2, 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, trabalhistas e previdenciá rios, 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
sepa rado;
7,1.3, Razão Social e CNPJ, 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, inclusive marca,
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 02 (dois)
dias útêis, 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, prevalecerão estes
últimos;
7,L,7, Os preços serão fixos e irreajustáveis durante o período de vlgêncla da ata, e deverão
trazer inclusos os impostos, taxas, fretes e quaisquer outras despesas, inerêntes ao objeto
licitado;

r .)

'DE AREIA BRANCA
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DO PREGÃO No 21l2019 SRP
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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 é de 60 (sessenta) dias consêcutivos, contado da
data estipulada para sua entrega, o qual, se maior, deverá ser explicitado na proposta.
Caso o referido prazo não esteja expressamente indicado na proposta, o mesmo será
considerado como aceito para efeito de lulgamento,

8, DOS DOCUMENTOS DE HABILITAçÃO

8.1, Da Forma De Apresentação
8,1.1. A Licitante deverá incluir no envelope no "2", com o título - DOCUMENTOS DE
HABILITAçÃO, os seguintes documentos em orlginal (desde que esses possam ficar retidos e
ser autuados no processo), por qualquer processo de cópia autentlcada por cartório
competente ou por servidor da Administração, ou publicação em órgão da Imprensa Oficial;
8,1.2, 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
tra ba lhos do Pregoeiro.
8,2, Da Habilitação Jurídica
8,2.1, Registro Comercial, no caso de empresário individual;
8,2,2. Ato 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 elelção de seus ad m inistradores, no qual deverá estar contemplado, dentre os
objetivos sociais, a execução de atividades da mesma natureza ou compatíveis com o objeto
da licitação;
8.2.3, Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato 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, Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério da
Fazenda;
8,3.2, Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Munlcipal, se houver,
relativo ao domicÍlio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível
com o objeto deste Edital;
8,3,3, Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), através de Certidão
Negativa de Débito - CND;
8.3.3,1. Tal regularidade poderá ser apresentada em separado ou conjuntamente, mediante
apresentação da prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional expedita nos termos
da Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2 de outubro de 2Of4;
8.3.4, Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, relativo ao FGTS, expedido pela Caixa
Econômica Federal (CEF);
8,3,5. Certidões de regularidade de situação para com as Fazendas: Federal, mediante a
apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e Dívida
Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional ou pela Secretaria da
Receita Federal, conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1.751, de 2 de outubro de 2014,
alterada pela Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.821, de 17 de outubro de 2074; Estadual,
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Estaduais, emitida pela Fazenda
Estadual do respectivo do domicílio ou sede do licitante; e Municipal, mediante apresentação
da Certidão Negativa de Débitos Municipais, emitida pela Fazenda Municipal do respectivo do
domicílio ou sede do licitante;
8,3,6, Prova de inexistência de débitos inadimplidos perantê a lustiça do Trabalho, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;
8,3.7, 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 t23/2006;
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8.3.7.1 No entanto, as licitantes deverão apresentar os documentos elencados nos subitens
8.3.1a 8.3.5 deste Edital, mesmo que contenham alguma restrição;
8'3.7'l'1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal exigida neste
Edital, será(ão) assegurado(s) o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do momento
em que for(em) declarada(s) à(s) vencedora(s), prorrogáveis por igual período, a critério 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;
8,3.7,1.2, 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 Adminlstração convocar as Licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para celebra(em) a(s) contratação(ões), ou
revoga r a licitação.
8.4. Declaração Relativa e Trabalho De Menores
8.4.1, Declaração firmada pela Licitante, nos termos do modelo - Anexo V deste Edital,
expressando que não possui menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, e menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz,
a partir de quatorze anos.
8.5. Da quallflcação técnlca:
8.5.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação (art. 30, II e §10, I da Lei no
8.666/93);
8.5.1.1, A comprovação de aptldão supramencionada será feita por atestado(s) ou
certidão(ões) de fornecimento similar(es) de complexidade tecnológica e operacional
equivalente ou superior, em nome da licitante, fornecidos por pessoas jurídicas de direito
pú blico ou privado.
8.6. Da Quallílcação Econômlca Flnãncêlra
8.6,1. Certidão Negativa 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 neste item não fixar prazo de validade, o mesmo será considerado
30 (trinta) dias da data de sua emissão;
8,7. Os documentos emitidos via Internet, por órgãos ou entidades públicas, dispensam a
necessidade de autenticações e, em caso de deficiência nas informações constantes no
documento apresentado, inclusive quanto âo prazo de validade, os mesmos poderão ser
conferldos via Internet durante a sessão, para verificação da regularidade. A Administração
não se responsa blliza rá pela eventual ind isponibilidade dos meios eletrônicos de informações,
no momento da verificação da habilitação. Ocorrendo essa ind isponibllldade e não sendo
apresentados os documentos alcançados pela verificação, a Licitante será inabilitada;
8,8. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital e seus anexos'
8.9, Promovida a homologação da licitação, esta será 'devidamente comunicada a todos os
licitantes, ficando os documentos 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
documentação deverá ser retirada, sob pena de inutilização.

9. DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA HABILITAçAO

9.1. No local, dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital, será aberta a sessão de
processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados;
9,2. Após a fase de credenciamento das licitantes, o Pregoeiro procederá a abertura das
Propostas de Preços, verificando, prelim ina rmente, a conformidade das propostas com os
requisitos estabelecidos no instrumento convocatório e seus anexos, com a consequente
divulgação dos preços cotados pelas licitantes classificadas;
9.3. Para fins de julgamento e classlficação das propostas será adotado o critério do MENOR
PREçO POR ITEM, observados os prazos máximos para o fornecimento, as especificações
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técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos neste edital e em
seus anexos, bem como a compatibilidade dos preços propostos com os praticados no
mercado;
9.4. Serão qualificadas pelo pregoeiro para ingresso na fase de lances a Licitante que
apresentar a proposta de menor preço/ em conformidade com o Anexo I, e as demais
Licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10olo
(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 selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo
de 3 (três), independe ntemente 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, ind ividua lmentê, 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;
9.8, O Pregoeiro poderá, motivadamente, estabelecer lÍmite 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;
9,10, 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
êfetuadas 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 verlficada 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 oferta de mênor 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 daquele requerido nesta licitação.

9.17. Sendo aceitável(is) a(s) proposta(s) final(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 confirmação das suas
condições de habilitação, descritas no item 8 deste edltal;
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 áceitabilidade 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);
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9,19. Todas as propostas e os documentos de habilitação serão rubricados, obrigatoria mente,
pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pêlos representantes legais das Licitantes presentes à
sessão deste Pregão;
9.20. 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;
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
Licitantês 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
Licjtante 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
Propostas e de verificação 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 d esclassificadas ou todas as Licitantes inabilitadas, o
Pregoeiro poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis, nos termos do art, 48, § 30, da Lei
8.666/93 e alterações posteriores, para apresentação de outras propostas ou nova
documentação, escoimadas das causas da desclassificação ou inabilitação.

10. DO RECURSO, DA ADJUDICAçÃO E DA HOMOLOGAçÃO

1O,1, Ao final da sessão e declarada a Licitante vencedora pelo Pregoeiro, qualquer Licitante
poderá manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer, com registro em Ata da
síntese das suas razões, nos termos do Art. 10, XX, do Decreto Municipal 958120t8, desde que
munida de carta de credenciamento ou procuração com poderes específicos para tal. As
Licitantes poderão jnterpor 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 do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;
10,2. A falta de manifestação, imediata e motivada. da Licitante, ou sua ausência na sessão,
importará a decadência do direito ao recurso, e a adjudicação do objeto da licitação pelo
Pregoeiro a vencedora e ao encaminhamento do processo à autoridade competente para
homologação;
10,3, O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
a proveita mento;
10,4. Os recursos e as contra razões interpostas pelas Licitantes deverão ser entregues no
setor de licitação deste Município, 1o prazo estabelecido no item 10.1, das 8h às 12h,
diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados;
1O.5, Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo,
devidamente informado, à autoridade competente;
1O.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicará o objeto do certame à Licitante vencedora e homologará o
procedimento;
1O,7, O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
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11, DO REGISTRO DE PREçOS

12.1. A execução do Registro de Preços será fiscalizada pelo servidor Saulo Mendonça Oliveira,
com autoridade para exercer, em nome deste Município, toda e qualquer ação de orientação
geral, controle e fiscalização do objeto da ata.

13, DO PAGAMENTO

8

@oru

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;
11.2, A adjudicação do objeto será efetuada mediante assinatura da Ata de Registro de
Preços; a empresa adjudicatária, que convocada, no prazo de validade de sua proposta, a
assinar a Ata de Registro de Preços, vir a desistir de assinar a mesma, ser-lhe-ão atribuídas as
penalidades prevista em Lei e neste Edital, respeitado o direito de recurso;
11,3, A licitante adjudicatária deverá manter, durante toda a validade do Registro de Preços,
compatlbilldade com as obrigações por ele assumidas, respeitadas todas as condições de
habllitação e qualificação aqui exigidas, na forma do art. 55, XIII da Lei no 8.666/93;
11.4. 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
vigêncla, poderá ser utllizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que
não tenha particlpado deste certame, mediante prévia anuência do Municíplo de Areia Branca;

. lL,7.L, Os órgãos e entidades que não participaram deste reglstro de preços, quando
desejarem fazer uso da futura ata de registro de preços, deverão consultar o lYunicípio de
Areia Branca sobre a possibilidade de adesão;
11,7.2. Caberá ao(s) beneficiário(s) titular(es) da ata de registro de preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de
adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata,
assumidas com o Município de Areia Branca;
11,7,3. As contratações adicionais para órgãos não participantes não poderão exceder, por
órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens descntos 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 ['4unicípio

\, de Areia Branca sobre a possibilidade de adesão;
11.7.5. O l'4unicípio de Areia Branca somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira
contratação por órgão integrante da ata;
11.7,6. Após 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, Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pela
contratada, das 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.

12. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAçÃO

13.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais,
mediante apresentação das notas fisca is/fatu ras, objeto do Registro de Preços. As referidas
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notas fiscais deverão ser apresentadas no protocolo deste Município, acompanhadas da
seguinte documentação hábil à quitação: Nota fiscal, com o respectivo termo de recebimento,
atestado pelo setor competente do lvlunicípio, certidão de Regularidade Flscal para com as
Fazendas Federal, Estadual e municipal, e perante o INSS, FGTS e CNDT;
13,2. Na hipótese de estarem os documentos discriminados no item 13.1 com a validade
expirada, o pagamento ficará retido até a apresentação de novos documêntos, dentro do prazo
de validade, não cabendo ao Município nenhuma responsa bilidade sobre o atraso no
pagamento;
13.3, Decorridos 15 (quinze) dias contados da data em que os pagamentos estiverem retidos,
sêm que o fornecedor apresente a documentação hábil para liberação dos seus créditos, o
registro do mesmo poderá ser cancelado, ficando assegurado a ele, tão somente, o direito ao
recebimênto do pagamento dos materiais efetivamente entregues e atestados na Íorma do
item 13.1,

14. DOS REATUSTES DE PREçOS

14,1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou cancelados por fato que eleve o custo dos itens registrados,
cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos adjudicatários, observadas
as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei no 8.666, de 1993;
14.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará os adjudicatários para renegociarem a redução
dos preços aos valores praticados pelo mercado;
14.3. O adjudicatário obriga-se a repassar ao Municíplo todos os preços e vantagens,
ofertados ao mercado, sempre que esses forem mals vantajosos do que os vigentes;
14.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o adjudicatário
não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
14.4,1. Liberar o adjudicado do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes da
assinatura do termo de contrato, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade
dos motivos e comprovantes apresentados;
14.4,2. Convocar os demais adjudicatários para assegurar igual oportunidade de negociação;
14,4,2,1. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação, mais va ntajosa;
L4,4,2,2, E vedado efetuar acréscimos nos valores fixados pela ata de registro de preços,
inclusive o acréscimo de que trata a alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei no 8.666, de 1993.

15. DAS CONDIçÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

15.1. O seu recebimento dar-se-á de acordo com o art. 73, inciso II, alíneas "a" e "b", da Lei
8.666/93, com alterações posteriores;
15.2. Os itens, objeto desta licitação, deverão ser entregues nas sedes dos respectivos entes:
Secretarias da Prefeitura, Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal de Saúde,
sendo recebidas por funcionários do local destino, de forma parcelada, mediante solicitação
destas e nas quantidades indicadas pelas mesmas, no horário de expediente, contados a partir
da solicitação i
15.3. Os materiais, objeto da Ata de Registro de Preços, deverão ser fornecidos durante o
prazo de vigência estabelecido. Findo este, as partes não poderão exigir uma da outra o
exaurimento dos quantitativos previstos no instrumento convocatório, por meramente
estimativos, considerando-se perÍeitamente realizado o objeto contratual;
15.4. As quantidades indicadas no Termo de Referência Anexo I são meramente estimativas,
podendo ser alteradas para menos, de acordo com as necessidades deste I'4unicípio e dos
Fundos de Assistência Socjal e de Saúde;
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15,5. Os fornecimentos executados em desacordo com o estipulado neste instrumento e na
proposta da adjudicatária serão rejeitados, parcial ou totalmente, conforme o caso;
15,6, Caberá ao fiscal da Ata, o recebimento e a atestação da(s) Nota(s) Fiscal(is) Fatura(s)
correspondentes aos materiais entregues ao município, em pleno acordo com as especificações
contidas no Anexo I deste Edital.

16. DAs sANçõEs ADMrNrsrRATrvAs

16.1, Iniciada a sessão do pregão, não cabe desistência das propostas ou lances e a
proponente que se recusar a cumprir a obrigação, bem como vier a fazê-lo fora das condições
e especificações por ela propostas inicialmente, estará sujeita, de acordo com a gravidade da
falta e a critério do l.4unicípio, as seguintes sanções ad m inistrativas:
16,1,1, Advertência;
16,1.2, Multa na forma prevista no item 16.2;
16.1,3, Suspensão temporária de participar de licitaÇões e impedimento de contratar com a
Administração;
16,1.4, Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
16.2. A multa a que se refere o item anterior será aplicada até o limite de 2Oo/o (vinte por
cento) do valor da adjudlcação e, no caso de atraso não justificado devldamente, cobrar-se-á
1olo (um por cento) por dia, sobre o valor da respectiva Nota de Empenho, o que não impedirá,
a critério do lvlunicípio, a aplicação das demais sanções a que se refere o item 16.1, podendo a
multa ser descontada dos pagamentos devidos pelo lYunlcípio, ou cobrada diretamente da
empresa, amigável ou jud icialmente;
16.3, A Licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo, fizer
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla
defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco)
anos, sem preJuízo da aplicação das demals cominações legais, tudo proporciona lmente ao
grau de culpabilidade da conduta apenada, enquanto perdurarem os motivos determlnados da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
pena lidade;
16,4. A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla
defesa por parte da adjudicatária, na forma da lei.

17, DAS DISPOSIçÕES FINAIS

17,1, Até 3 (três) dias útels, antes da data fixada para receblmento das propostas, nos termos
da art. 11, do Decreto Municlpal no 958/2018, qualquer pessoa poderá solicitar
escla recimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste Pregão;
17.1.1. A apresentação de impugnação contra o presente edital deverá ser protocolada no
Setor de Licitação deste Município, no horário das 8h às 12h, diariamente, exceto aos sábados,
domingos e fe riados;
L7,L.2, O esclarecimento de dúvidas e informações, sobre o presente Edital, poderão ser
requeridas, por escrito, ao Pregoeiro ou Membros da Equipe de Apoio no Setor de Licitações e
Contratos do 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;
17.1.3. O Pregoeiro decidirá sobre a impugnação no prazo de 02 (dois) dias úteis;
17,1.4, Caso seja acolhida à impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data
para a realização do certame;
17,2. 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,
inq uestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas;

\
t- 10
I



091
ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
DIVISÃO DE LICITAçõES E coNTRATos

17.3. Caso a adjudicatária não compareça para receber a Nota de Empenho, no prazo de 05
(cinco) dias consecutivos do recebimento do aviso da adjudicação, ou, quando convocada
dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar situação regular, de que trata o
item 8, deste Edltal, o Município poderá convocar, para substituir a empresa vencedora, as
Licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas
condições de suas propostas, podendo ser nêgociada a obtenção de melhor preço, verificando-
se a aceitabilidade da proposta e o cumprimento das exigências habilitatórias, ou revogará o
Processo Licitatório, observado o interesse público;
17.3,1, Os documentos, exigidos para esta Licitação, podêrão ser apresêntados em original
(desde que esses possam ficar retidos e ser autuados no processo), por qualquer processo de
cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração ou publicação em
órgão da Imprensa Oficial. Os que Íorem de emissão da própria proponente deverão ser
datilografados ou impressos em papel timbrado da Licitante, registrar o número desta
Licitação, estar datados e assinados por seu representante legal ou preposto legalmente
estabelecido. A exibição do documênto orlginal ao Pregoeiro dispensa a autenticação em
ca rtório;
17,4, As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação;
17.5, O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Município, bem
como os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação;
17.6. A(s) vencedora (es) desta licitação deverá(ão), durante a sua execução, manter as
condições de habilitação apresentadas na licitação;
17,7, O Edital completo será disponibilizado e retirado gratuitamente no Setor de Licitações do
Município, onde serão prestados todos os escla recimentos, caso solicitados pelos interessados,
estando disponível para atendimento nos dias úteis, das 8h às 12h, na Sede da Licitação,
descritos no preâmbulo deste Edital;
17,8, O Pregoeiro, no interesse público, poderá relevar omissões puramente formais, desde
que não reste infringido o princípio da vinculação ao instrumento convocatório;
17.9, E facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase desta Iicitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo,
inclusive para verificar 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;
17.10, As Licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e o l"lunicÍpio não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório;
17,11, As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legltimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação;
17.12. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde
que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário;
17.14. Na contagem dos prazos estabelecldos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia
do inÍcio e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente no Município;
17,15. O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no
afastamento da Licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata
compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública do Pregão;
17.16, A apresentação da proposta implicará pleno conhecimento e aceitação, por parte da
Licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos;
17.17, Nenhuma indenização será devida às Licitantes pela elaboração e/ou apresentação de
quaisquer documentos relativos a esta licitação; 
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17.18. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação,
salvo disposição em contrário;
17,19, A critério do Pregoeiro, o início dos trabalhos poderá ser prorrogado em até 10 (dez)
minutos da hora estabelecida neste Pregão;
17,20, Caso o Pregoeiro julgue conveniente, a seu critério exclusivo, poderá suspender a
reunião em qualquer fase, a fim de que tenha melhores condições de analisar as propostas ou
documêntos 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 reglstro em Ata, da suspensão dos trabalhos e a continuidade dos
mesmos;
17.21, Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio;
L7,22, O l.4unicípio reserva-se o direito de:

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

b) alterar as condições deste Edital/ reabrindo o prazo para apresentação de propostas, na
forma da legislação, salvo quando a alteração não afetar a formulação das mesmas;

c) adiar o recebimento das propostas divulgando, mediante aviso público, a nova data,
17.23. O Município poderá cancelar a Nota de Empenho que vier a ser emitida, em
decorrência desta licitação e cancelar a correspondente ARP, independentemente de
interpelação judicial ou extrajudicial, ficando assegurado o contraditório e o direito de defesa:

a) for requerida ou decretada a falência ou liquidação do adjudlcatário, ou quando ela for
atingida por execução judicial, ou outros fatos que comprometam a sua capacidade
econômica e fina nceira;

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

c) em cumprimento de determinação adminlstrativa ou judicial que declare a nulidade da
adj ud icação,

17.24, O I'4unicípio não se obriga a adquirir os materiais e produtos registrados na Ata de
Registro de Preços, nem mesmo das quantidades indicadas nas planilhas, podendo promover a

aquisição em unidades de acordo com suas necessidades, podendo ainda realizar licitação
específica para aquisição de um ou mais itens, hipótese em que, em igualdades de condições e
preços, o beneficiário do registro terá preferência, nos termos do Art. 15, § 40 da Lei

8.666/93.

18, DO FORO

O Município elege o foro do Distrito de Areia Branca para dirimir qualquer questão relacionada
com o presente Ed ita l.

Areia Branca/S 11 de outubro de 2019.

FRANCISC SIS SILVEIRA CRUZ
tro
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PREGAO PRESENCIAL NO 21l2019 SRP

ANEXO I
TERMo oe nrr:nÊxctA coNsoLtDADo

4, PROCEDIMENTOS 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 entregues em local designado pelo Município no ato do pedldo, em, no
máximo, 02 (dois) dias úteis após a solicitação;
4.3. 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;
4.4. A entrega dos materiais será acompanhada e fiscalizada por servidor do Município, o qual
deverá atestar os documentos da despesa, quando comprovada a fiel e correta entrega para
fins de pagamento;
4.5. A flscalização do Município, não elide nem dimlnui a responsa bilidade do fornecedor;
4.6. O fornecimento, objeto da ARP (Ata de Registro de Preços), será feito durante o prazo de
vigência estabelecido. Findo este, as partes não poderão exigir uma da outra o exaurimento dos
quantitativos previstos no instrumento convocatório, por meramente estimativos,
considerando-se perfeitamente realizado o objeto registrado. Os preços registrados poderão ser
revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou cancelados
por fato que eleve o custo dos itens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as
negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso
II 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
pu blicação.

13

1, OB'ETO
1.1. Registro de preços visando realizar futuras aquisições de materiais de limpeza para
atender às necessidades das Secretarias do Município, do Fundo Municipal de Assistência Social
e do Fundo t4unicipal de Saúde deste Município.

2. FUNDAMENTAçÃO LEGAL
2.1. Amparo legal ao disposto na Lei no L0.520/02, Lei no 8.666/93, Decreto Municipal no
958/2018 e Decreto Municipal no 864/20t7, e alnda, pela Lei Complementar no 12312006 e IN
05/2014, observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais,

3. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAçÃO:
3.1, Na forma do art. 3", inciso I, da Lei no10.520/2002, justifica-se aqui a necessidade da
futura contratação de empresa para realizar o fornecimento de materiais de limpeza, da forma
que seg ue:
.Considerando que, a aquisição visa atender às necessidades constantes deste Município em
manter condições adequadas de trabalho, buscando oferecer maior conforto aos servidores,
Munícipes e demais usuá rios;
.Considerando que foi feita pesquisa de mercado para se obter o preço de mercado para o
devido Req istro;
.Considerando ainda, que o valor médio estimado está compatível com o praticado no
mercado.

r
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6 UANTITATIVOS ESPECIFICÂ ões e pne MÉoro

oescarçÃo UNID UNIT.
(R$)

V. TOTAL
R$

1

Ácido muriático para limpeza, em ernUatagem com
um litro com dados de fabricação do produto,
identificação do fabricante e data de validade,

Lt 7.764 ? ,q 5.733,00

2 Água sanitária em embalaqem com um litro. Lt 10.000 1 Âq 18.500,00

3
Álcool etílico, hidratado 7 Oo/o ou mais, em
embalagem com um litro. Lt 3.528 7 ,60 26.812,80

4
Álcool gel antisséptico, 50% ou mais,
acondicionado em embalaqem com 500 ml Und 1.000 13,93 13.930,00

5 Algodão em rolo 509 Und 742 2,52 7 to,64

6
Aromatizador de ar 400 ml, aerossol, fragrância
lavanda ou floral, sem cfc. Und 7.7 64 10,16 t7.922,24

7 Balde plástico de 10 litros com alÇa reforçada. Und 97 9,10 882,70
8 Balde plástico de 20 litros com alça reforçada, Und 97 8,73 846,81

9
Bobina de sacos plásticos, picotada, fundo reto,
transparente, 35x5ocm, com 500 sacos para
alimentos,

Und 106 35,08 3.7L8,48

10
Cera líquida brilho instantâneo, contendo 750 ml,
embalagem contendo composição e informações
quanto à marca e fabricante.

7,2L 3.309,39

11
Creme dental infantil com flúor, ação bacteriana,
peso líquido mínimo de 50q.

Und 4.057 5,02 20.366,74

72 Und 3,616 2,60 9.401,60Creme dental, branco, com flúor mfp, tubo com no
mÍnímo 909, ação bacteriana, adulto.

13
Deo colônia lavanda com no mínimo 110m1
alfazema

Und L2,O9 2.r27,84

8.880,45t4 Desengord u rante, mpeza pesada, com álcool,
bico pulverizãdor, embalaqem com 500 ml.

Und 811 í n oç

15
Desentupidor de pia, composição: hidróxido de
sódio, cloreto de sódio, nitrato de sódio, barrilha,
alumínio, corante, embalaqem com 300q.

Und 745 LL,42 1.655,90

16
Desinfetante de uso geral, embalagem com
500m1, díversos aromas (eucalipto, lavanda,
floral, talco), concentrado e perfumado.

Und 7.500 2,50 18,750,00

Und 7.500 Lt ,77 5,OOr7

Detergente líquido, com tenso ativo
biodegradável, com aroma agradável, inofensivo à
pele, em embalagem plástica com 500 ml, com
bico dosad o r.

Und r.764 t2.048,t218
Escova dental infantil, para as primeiras
escovações, indicada para crianças menores de 02
anos.

Und 7.764 4,77 8.474,2819
Escova dental infantil, para crianças acima de 02
anos, com cerdas macias.

2,!O 9.261,0020
Esponja multiuso, antibactérias, dupla-face, sendo
uma face abrasiva e outra macia. Und

Und 547 73,73 7 .570,372r Filme de pvc transparente, para allmentos, rolo
com 28cm x 100m.

Und 2.646 4,30 LL.377 ,8022
Flanela para limpeza, 100% algodão, com bordas
em costura overlocada, medlndo
aproximadamente 48 x 48cm.

74

ITEM QTD.

I

Und 459

t76

1,5? 

|

6,83 
|

4.41O

r

I
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Guardanapo de papel, na cor branca, decorado,
macio, com medidas aproximadas de 22 x 24 cm,
pacote de 50 unidades.

Pct 3.528 1,1 1 3.916,08

25
Haste flexível com ponta de algodão, pontas
arredondadas, algodão com trata mento
antigermes, caixa com 75 unidades.

Und 677 1,95 1.203, 15

26 Inseticida, em aerosol, frasco de 300m1. Und 811 9 ,47 7 .6A0,L7
Lã de aÇo, pacote com 08 unidades. Und 1.870 1,72 3.216,40

28 Limpa vidros, embalagem com no mínimo de
480m l.

3.L75 5, 10 16.192,50

29 Lustra móveis, branco, cremoso, a base de
slllcone, embalagem com no mínlmo de 180m1.

Und 1.940 5,20 10.088,00

30
Luvas plásticas descartáveis, em materlal não
reciclado, atóxico, caixa com 100 unidades. Und 291 7,OO 2.037,OO

31 Luvas, confeccionadas em látex natural, frisos
antiderra pa ntes, cor amarela, tamanho q. Par 3.83 6,2 51.023 3,75

Luvas, confeccionadas em látex natural, frisos
a ntiderrapa ntes, cor amarela, tamanho m.

Par 1.058 4,30 4.549 ,40

33
Máscara descartável dupla em tnt, branca, com
elástico, embalagem com 100 unidades, produto
descartável, tamanho único

Pct ur 23,40 3.299,40

Óleo para cabelo de bebê, embalagem
100 ml.

com
18,50 9.786,50

35
Pá para lixo, formato em "1", cabo de rosca,
medindo aproximadamente 8ocm.

Und 1.554,00

4,7I 12.647,8836
Pano de prato, 1000/o algodão, medindo
aproximadamente 40 x 76cm,

Und 2.646

Und 53 r30,70 6,927 ,LO37
Pano multiuso, rolo medindo aproximadamente
30cm x 300m, confeccionado com 500/o celulose e
500/0 poliéster.

Und 4.41-O 21.168,00
]Pano para limpeza, tipo saco, duplo,
lalvejado, com alta absorção, 100o/o

I medindo aproximadamente 42 x 64 cm.

lavado e
algodão,38

28.100,0039
Papel higiênico, branco, folha simples, rolo com 30
metros

Und 5.000

Pct 700 14,83 10.381,0040
Papel toalha, descartável, interfolhas, absorvente,
cor branca, tamanho aproximado 22t5 x 22,5cm,
com aproximadamente 1,250 folhas.

353 1,9 5 688,354L
Prendedor de roupas confeccionado em madeira,
pacote com 12 u nidades.

882 lt,75 10.363,50Rodo borracha com cabo de rosca. Und

9t7 10,48 9.610,16Sabão de coco em barra, embalagem com 05
unidades.

Pct

5,7I 72.236,2644 Sabão em pedra 2009, glicerinado, embalagem
contendo 05 u nidades.

Kg 10.000 5, 15 51,500,0045 Sabão em pó, com tensoativo biodegradável,
inofensivo à pele, embalagem com 1 kg.

467 1,45 677,L5Und46 Sabonete adulto, 909, glicerinado, fragrância
suave.

3.351 , aq 9.885,45Und47 Sabonete infantil, 909, gliceriando, fragrância
suave, indicado pa ra bebês.

23 Fósforo, caixa com 40 palitos, pacote com 1O
ca ixas. Cx 1.182 3,7 5 4,432,50

15

,ol

Und

Und 529

168 9,25

4,80

5 ,62

O-l

43

2.tt7Pct

32

Y
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49 Saco para Iixo, comum, cor azul, capacidade para
201, pacote com 100 unidades.

Pct 529 L4,83 7 .845,07

50
Saco para lixo, comum, cor preta, capacidade
para 1001, pacote com 100 unidades.

Pct 529 38,97 20.615,13

51
Saco para lixo, comum, cor preta, capacidade
para 601, pacote com 100 unidades. Pct 529 22,37 11.833,73

52 Shampoo infantll, embalagem plástica com 250m1,
fragrância suave, testado d e rmatoloq icamente. Und r./o.+ !2,87 22.702,68

53 Toalha para rosto, em tecido 100o/o algodão,
medindo aproxímadamente 41 x 60cm. Und 1 1. 1 15,001.23 5 9,00

54 Pct 2.256,00
Touca descartável, confeccionada em tnt, cor
branca, sanfonada, medindo aproximadamente 47
x 49cm, pacote com 100 unidades.

747 16,00

55

Vassoura com cerdas confeccionadas em nylon,
em base plástica, medindo aproximadamente 16,5
x 30cm, cabo de madeira revestido em plástico e
com suporte para pend u ra r.

Und 882 11,55 10. 18 7, 10

56

Vassoura com cerdas confeccionadas em pelo
sintético, taÍulho costurados a arame, em base de
madeira medindo aproximadamente 40 x 4,scm,
cabo de madeira revestido em plástico e com
suporte para pend u ra r.

Und 882 76,70 74.7 29,40

Und 882 10,0 s 8.864,1057

Vassoura de piaçava, tipo doméstica, tafulho
costurados a arame, em base de madeira, com
cabo de madeira revestido em plástico e com
suporte para pend u ra r.

14,58 t.283,0458
Vassoura limpa teto, com cabo confeccionado em
madeira, medindo a proximadamente 180cm.

Und BB

600.950,69

48 Sabonete líquido, embalagem com 5 litros,
Und 33 ,57 29.608,7 4ero lado fra râ ncias d iversas

Valor total estimado

7. DA GARANTIA
7.1. Na entrega dos produtos o prazo de validade deverá corresponder no mínimo a 2/3 do
prazo total da validade, onde couber, e deverá atender às especificações do INMETRO,
respectivamente, para cada modelo/tipo descrito no item anterior.

S. DOTAçÃO ORçAMENTÁRIA
8.1, As despesas decorrentes da licitação somente serão inÍormadas quando da respectiva
ordem de fornecimento.

9. CONDIçÕES DE PAGAMENTO
9.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais,
conforme Nota Fiscal, dlscriminada de acordo com a ordem de Compra, atestado de
recebimento defin itivo dos matêriais;
9.2. O pagamento será creditado em favor do(s) fornecedor (es) através de ordem bancária,
contra qualquer banco indicado na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome/
número da agência e o número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.

10. OBRIGAçõES DAS PARTES
10.1. FORNECEDORES:

16
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.l'4anter/ durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços. as exlgênclas de habilitação
ou condições determinadas no procedimento da licitação que dará origem à mesma, sob pena
de sua rescisão e aplicação das penalidades ora previstas;
. Fornecer os materiais conforme especificação, marca, modelo e preço registrados e na forma
prevista;
. Substituir às suas expensas, qualquer material entregue em desacordo com as especificações
exigidas e padrões de qualidade exigidos, com defelto, vício ou que vier a apresentar problema
quanto ao seu uso dentro do período de garantia;
. Alocar todos os recursos necessários para se obter um perfeito fornecimento, de forma plena
e satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza ao Fundo Municipal de Saúde;
. Responsa biliza r-se por todas as despesas, obrigações e tributos decorrentes do
fornecimento, inclusive as de natureza trabalhista. devendo, quando solicitado, fornecer ao
Fundo Municipal de Saúde comprovante de quitação com os órgãos competentes;
. Responsa biliza r-se por eventuais multas, municipais, estaduais e federais, decorrentes de
faltas por ela cometidas durante o fornecimento;
. Responsa biliza r-se pelos danos causados diretamente ao Fundo I\4unicipal de Saúde e/ou a
terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do fornecimento, não excluindo ou
reduzindo essa responsa bilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Fundo Municipal de
Saúde;
. Responsa biliza r-se pela obtenção de Alvarás, Licenças ou quaisquer outros Termos de
Autorização que se façam necessários à execução do fornecimento;
. Não transferlr a outrem, no todo ou em parter o objeto flrmado com o Fundo Municipal de
Saúde, sem prévia e expressa anuência.
. Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como a
fusã0, cisão ou incorporação, sem prévia a expressa anuência do Fundo lYunicipal de Saúde.
10.2. FUNDO MUN]CIPAL DE SAUDE
. Efetuar o pagamento nas condições e preço pactuados;
. Proporcionar ao fornecedor todas as condiçõês necessárias ao pleno cumprimento das
obrigações decorrentes do registro de preços, consoante estabelece a Lei no 8,666/93;
. Designar um representante para acompanhar e flscalizar o fornecimento dos materiais, que
deverá anotar em registro próprio, todas as ocorrências verificadas;
. Comunlcar ao fornecedor toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução dos
fornecimentos, diligenciando nos casos que exigem providências preventivas e corretivas.

11, DISPOSIçõES GERAIS
11.1, Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor enquanto pendente de liquidação
qualquer débito referente à eventual irregularidade, inadimplência ou penalidade;
11.2. Na forma do que dispõe o artigo 67 da Lei no 8.666/93, fica designado o servidor Saulo
Mendonça Ollvelra, para acompanhar e fiscalizar a ARP;
11.3. Os preços dos itens registrados permanecerão lrreajustáveis durante a vigência da
respectiva ARP. I

N-
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, inscrita no CNPJ no

PREGÃO PRESENCIAL Í{O 21l2019 SRP

AN EXO II

DECLARAçÃO DE NA CONDIçÃO Oe Ue/epp (Modelo)

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL NO 21l2019 SRP - MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

por intermédio de seu
representante legal, o(a) Sr. (â) , portador da Carteira de Identidade no

_e do CPF no DECLARA, que é enquadrado na condição de Microempresas
ou de Empresas de Pequeno Porte.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - Está enquadrada em uma das seguintes situações (assinalar com um X):
a) ( ) Na condição de microempresa, sendo que sua receita bruta anual não ultrapassa o
valor de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais);
b) ( ) Na condição de empresa de pequeno porte, sendo que sua receita bruta anual é
superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$
4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).

II - O signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar
à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Munlcípio de Arela Branca, imediatamente,
eventual desenq uad ra mento da presente situação e está ciente de que a falsidade na
prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei no. 9.430, de 1996,
o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades
previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código
Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 10 da Lei no. 8.137, de 27 de dezembro de
100n\

(local e data)

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

(*Observação: Esta declaração deverá ser entregue no ato do credencia mênto, )

18
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PREGAO PRESENCIAL NO 21l2019 SRP

AN EXO III

PROCURAçÃO (Modelo)

Reí,: PREGÃO PRESENCIAL No 21l2019 sRP - MUNIcÍPIo DE AREIA BRANCA

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

OUTORGADOT (Representante devidamente q ua lificado).

OBJETOs Representar a Outorgante no Pregão no 2L/2079 SRP - Município de Areia Branca.
PODERES: Entregar e receber envelopes contendo os documentos e as propostas, juntar
documentos, assinar atas e termos, tomar deliberações, receber ofícios e relatórios de
julgamentos, firmar declarações, dar ciência e, especialmente, formular ofertas e lances de
preços, interpor recursos, renunciar ao direito de recursos enfim, assinar todos os atos e
quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato junto a
este órgã0, relativamente a quaisquer das fases do Pregão no 2112019 SRP.

-deNOME/CARGO

19

_de 2019.
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PREGAO PRESENCIAL NO 21l2019 SRP

ANEXO IV

DEcLARAçÃo DE ATENDTMENTo Aos REeursrros DE HABTLTTAçÃo lr,rodetol

REf.: PREGÃO PRESENCIAL NO 21l2019 SRP - MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

, inscrita no CNPJ no 

-, 

por intermédio de seu
representante legal, o(a) Sr. (a) portador 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 2002, que cumpre plenamente os requisitos exlgidos
para a habilitação na licitação modalidade Pregão no 2tlzotg SRP do Município de Areia
Branca.

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

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

20

(local e data)
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PREGÃO PRESENCIAL NO 21l2019 SRP

ANEXO V

DECLARAçÃO DE EMPREGADOS MENORES (MOdEIO)

por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr.(a) _, portador da Carteira de ldentidade no 

-e 

do
CPF no _, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21
de Junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprêga
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perlgoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis a nos.

Ressalva: emprega menor/ a partir de quatorze anos/ na condiÇão de aprendiz ( ).

( local e data)

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

( *glsCrygsfoi em caso afirmativo, assínalar a ressâlva acima)

2t

REf,I PREGÃO PRESENCIAL NO 21l2019 SRP - MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

, inscrita no CNPJ no
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orvrsÃo oe lrcrrações E coNTRATos

pneeÃo pREsENcTAL No 21l2019 sRp

ANEXO VI

01, DO OBJETO
01.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços visando realizar futuras aquisições de
materiais de limpeza, para atender às necessidades das Secretarias do Município, do Fundo
l'lunicipal de Assistência Social e do Fundo Municipal de Saúde deste Município, de acordo com
as especificações constantes do Edital de Pregão Presencial no 2l/20\9 SRP e seus anexos. e
propostas de preços apresentadas, de acordo com o art. 55, XI da Lei no 8,666/93, passando
tais documentos a fazer parte integrante do presente instrumento para todos os fins de direito.

02, DO REGIME DE EXECUCAO
02.1. O objeto será executado mediante a forma de execução indireta, sob o regime de
empreitada por preço unitário, nos termos da Lei no 8.666/93.

03, DO PRECO E DAS CONDICõES DE PAGAMENTO
03.1, Os materiais serão fornecidos pelos preços registrados constantes do Anexo I desta Ata.
§1o - Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a entrega dos matêriais,
após atestação do responsável pelo recebimento;
§2o - Para fazerjus ao pagamento, a futura fornecedora deverá apresentar, nota fiscal, com o
respectivo termo de recebimento, atestado pelo setor competente do Município, prova de
regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, Certidões de Regularidade
de quitação junto ao INSS, FGTS e CNDT atualizadas;
§3o - Nenhum pagamento será efetuado ao Adjudicatário enquanto houver pendência de
llquldação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual;
§4o - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado;
§5o - No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do valor mencionado
no caput desta Cláusula, o Indice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/IBGE;
§60 - Nestes preços estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, decorram
da execução do objeto, inclusive custos com pessoal, encargos sociais, trabalhistas e
previdenciá rios, administração, tributos, emolumentos e contribuições de qualquer natureza.

04, DO REAJUSTE DE PRECOS
04.1. Não haverá reajuste de preços durante o período de vigência da ata.
04.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou cancelados por fato que eleve o custo dos itens registrados,
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ATA DE REGISTRO DE PREços _/ 20_ (Minuta)

o MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA, inscrito no CNpJ sob o no 13.100.995/OOO1-04,
localizado à Praça Joviniano Freire de Oliveira, s/no, Centro, doravante denominado Município,
neste ato representado pelo seu Prefeito, o Sr, ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS, com as
participações do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, inscrito no CNPJ sob o no
14.787,720/OOO1-53, e do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ sob o no
11.402.091/OOO1-08, considerando o julgamento do PREGÃO PRESENCIAL No 21l2019
SRP, para REGISTRO DE PREçOS, e a sua respectiva homologação, RESOLVE registrar os
preços da(s) empresa(s): XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o nô XXXXXXXX,
estabelecida na XXXXXXXXXXXXX, neste ato representada polo(a) Sr.(a) XXXXXXXXXX,
portador(a) do R.G. no XXXXXXXX e do CPF no XXXXXXX. Atendendo as condições previstas no
rnstrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços. sujeitando-se as
partes às normas constantes das Leis no lO,520/02, no 8.666/93 e alterações, e Decretos no
864/2077 e no 958/2018, e em conformidade com as disposições a seguir.

f-
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cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos adjudicatários, observadas
as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei no 8.666, de 1993;
§10 - Quando o preço registrado tornar-se superior ao prêço praticado no mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará os adjudicatários para renegociarem a redução
dos preços aos valores praticados pelo mercado;
§2o - O adjudicatário obriga-se a repassar ao Município todos os preços e vantagens,
ofertados ao mercado, sempre que esses forem mais vantajosos do que os vigentes;
§3o - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o adjudicatário
não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
§4o - Liberar o adjudicatário do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes da
assinatura do termo de contrato, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade
dos motlvos e comprovantes apresentados;
§5o - Convocar os demals adjudicatários para assegurar igual oportunidade de negociação;
§60 - Não havendo êxito nas negociações. o órgão gerenclador deverá proceder à revogação
da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa;
§7o - E vedado efetuar acréscimos nos valores fixados pela ata de registro de preços, inclusive
o acréscimo de que trata a alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei no 8.666, de 1993.

05. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
05.1. A validade da presente Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados da
data de sua asslnatura e publlcação.

06, DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
06,1. Os itens, objeto desta licitação, serão entregues nas sedes dos respectivos entes:
Secretarias da Prefeitura, Fundos Municipais de Saúde e de Assistência Social, sendo recebidas
por funcionários do local destino, de Forma parcelada, mediante solicitação e nas quantidades
indicadas pelas mesmas, respectiva mente, no horário de expediente, contados a partir da
solicitação.
§1o - Os materlais, quando solicitados, serão fornecidos durante o prazo de vigência
estabelecido, em, no máximo, 02 (dois) dias útels contados da ordem de Fornecimento
atestada pelo fornecedor. Findo este, as partes não poderão exigir uma da outra o
exaurimento dos quantitativos previstos no lnstrumento convocatório, considerando-se
perfeitamente realizado o objeto contratual.
§2o - O município não se obriga a adquirir os materiais registrados nesta Ata de Registro de
Preços, nem mesmo das quantidades indicadas nas planilhas, podendo promover a aquisição
em unidades de acordo com suas necessidades, podendo ainda realizar licitação específica
para aquisição de um ou mais itens, hipótese em que, em igualdades de condições e preços, o
beneficlário do registro terá preferência, nos termos do Art. 15, § 40 da Lei 8.666/93.

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

conta dos recursos orçamentários consignados no Orçamento Programa de 2019 deste
Município e dos respectivos Fundos de Assistência Social e de Saúde, com dotação suficiente,
obedecendo à classificação orçamentária pertinente, estabelecida para o respectivo exercício.

08. DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES
08.1. O Município e seus participes, durante a vlgência dêsta Ata, compromete-se a:
. Designar servidor do f"lunicípio para proceder ao recebimento dos materiais;
. Rejeitar os materiais que não atendam aos requisitos constantes no item 6;
o Efetuar os pagamentos devidos observadas as condições estabelecidas nesta Ata;
. Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços regístrados
permanecem compatíveis com os praticados no mercado.
08.2. o(s) adj ud icatá rio(s), durante a vigência desta Ata, com promete( m ) -se a:
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. f{anter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, as exigências de habilitação
ou condições determinadas no procedimento da licitação que dará origem à mesma, sob pena
de sua rescisão e aplicação das penalidades ora previstas;
. Fornecer os materiais conforme especificação, marca, modelo e preço registrados e na forma
prevista;
. Substituir às suas expensas, qualquer material entregue em desacordo com as especificações
exigidas e padrões de qualidade exigidos, com defeito, vício ou que vier a apresentar problema
quanto ao seu uso dentro do perÍodo de garantia;
o Alocar todos os recursos necessários para se obter um perfelto fornecimento, de forma plena
e satisfatória/ sem ônus adicionais de qualquer natureza ao Munlcípio;
. Responsa biliza r-se por todas as despesas. obrigações e tributos decorrentes do
fornecimento, inclusive as de natureza trabalhista, devendo, quando solicitado, fornecer ao
I\4unicípio comprovante de quitação com os órgãos competentes;
o Responsabilizar-se por eventuais multas, municipais, estaduais e federais, decorrentes de
faltas por ela cometidas durante o fornecimento;
. Responsa biliza r-se pelos danos causados diretamente ao Município e/ou a terceiros
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do forneclmento, não excluindo ou reduzindo
essa responsa bilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Município;
. Responsa biliza r-se pela obtenção de Alvarás, Licenças ou quaisquer outros Termos de
Autorização que se façam necessários à execução do fornecimento;
. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto firmado com o lt4unicípio, sem prévia
e expressa a nuên cia.
. Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como a
fusã0, cisão ou incorporação, sem prévia a expressa anuência do Município.

09. DAS PENALIDADES E MULTAS
09.1. Pelo atraso injustificado nos fornecimentos, pela inexecução total ou parcial do objeto
pactuado, conforme o caso, o Município poderá aplicar ao Adjudicatário as seguintes sanções,
previstas no art,87 da Lei no 8.666/93, garantida a prévia defesa, sem prejuízo de perda da
garantia prestada:
I - ad ve rtência;
II - multa de 0,5olo (zero vírgula cinco por cento) por dia, até o máximo de 100/0 (dez por
cento) sobre o valor do(s) material(is), em decorrência de atraso injustificado na execução dos
fornecimentos;
III - multa de 100/o (dez por cento) sobre o valor total do(s) material(is), no caso de
inexecução total ou parcial dos mesmos;
IV - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração do lt4unicípio, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

10, DO CAI{CELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
10.1. O registro do adjudicatário será cancelado quando:
I - O adjudicatário descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
II - O adjudicatário não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela administração, sem justificativa aceitável;
III - O adjudicatário não aceitar reduzir o seu preço, na hipótese deste se tornar superior
àq ueles praticados no mercado;
IV - O adjudicatário sofrer quaisquer das sanções previstas na cláusula anterior, parágrafos IV
ev.
Parágrafo único - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV
desta cláusula será formalizado por despacho do órgão gerenciador. assegurado o contraditório
e a ampla defesa,
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L1. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO
11.1. Na forma do que dispõe o artigo 67 da Lei no 8.666/93, fica designado o Sr. Saulo
Mendonça Oliveira, para acompanhar e fiscalizar execução da presente Ata de Registro de
Preços.
§10 - A fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a conformidade do
fornecimento dos materiais com as normas especificadas, se os procedimentos são adequados
para garantir a qualidade desejada.
§20 - A ação da fiscalização não exonera o Adjudicatário de suas responsa bilidades
contratua is.

12. DO RECEBIMENTO DO OBJETO
12.1. O objeto da tutura contratação será recebido de acordo com o disposto art,73,1I, a e b
da Lei no 8,666/93,

13. DO FORO
13.1. As partes contratantes elegem o Foro da Cidade de Areia Branca, Estado de Sergipe,
como único competente para dirimir as questões que porventura surgirem acerca do presente
instrumento, com renúncia expressa por qúalquer outro.

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

Areia Branca/SE, _ de de 2019.

FORNECEDOR 1

FORNECEDOR 2
t ... t
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áto,

uurrcÍpro DE ARErA BRANcA
orgão gerenciador da ARP

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
Prefeito municipal
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ANEXO
REGISTRO DE PREçOS

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços no _J2OL9, celebrada entre
o I'4unicípio de Areia Branca, e a empresa cujos preços estão a seguir registrados, por item, em
face da realização do Pregão Presencial no 2U2019 SRP,

E M PRESA:

CNPJ: FON E/ FAX:

EN D.: E-MAIL:
REPRESENTANTE

LEGAL:

ITEM QTDE. UN ESPECIFICAçAO MARCA VALORI IIIIII
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