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ESTADO DE SERGIPE

T-IUNTCÍPIO DE AREIA BRANCA
orvrsÃo DE LrcrrAções E coNTRATos

EDITAL
pnecÃo PRESENcTAL No Lslzotg - sRP

pARTrcrpaçÃo ExÇLUsrvA pARA MÉt I ME I Épp

r. DrsPosrções PRELTMTNARES

o MUNIcÍpfo DE AREIA BRANCA, por através da PREFEITURA MUNTCTPAL, inscrita no
CNPJ sob o no 13.100.995/0001-04, com a participação do FUNDO MUNICIPAL DE
essfsrÊNclA SOCIAL, inscrito no CNPJ sob o no t4.787,720looo1-53 e do FUNDo
MUNICIPAL DE SAUDE, inscrito no CNPJ sob o no 11.402,091/0001-08, por intermédio de
seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria no 166/2018, torna público, para
conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação do tipo MENOR PREçO POR ITEM,
sob a modalidade PREGAO PRESENCIAL No 15/2019 SRP.
DATA DE ABERTURA: 19 de junho de 2019.
HoRÁRro: o8h (o-ito horas)
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA! Praça Joviniano Freire de Oliveira , slno, 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 864/2077, e ainda, pela Lei Complementar no 72312006 e

IN 05/2014, observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais.
L.2. Fazem parte deste instrumento convocatório os seguintes anexos:
ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA;
ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇ4O DE ENQUADRADA NA CONDIÇÃO DE MÉ/EPP;
ANEXO rir - MODELO DE PROCURAÇAO;
ANEXO IV . MODELO DE DECLARAÇAO REQUISITOS DE HABILITAÇAO;
ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES; C

ANEXO VI - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

2. DO OBJETO

2.1. A presente licitação tem como objeto o registro de preços para possível aquisição de
gêneros alimentícios, 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 864/2017, conforme especificações técnicas constantes no Anexo I deste
Edital.

3. DOTAçÃo onçeMENrÁRrA

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. CONDrçõES PARA PARTTCTPAçÃO

4.1. Somente poderão participar desta Licitação (exceto o item 6), em virtude do valor
máximo estimado por item do presente certame, em atendimento aos preceitos do art. 48, inc.
I da Lei Complementar no 723, de 74 de dezembro de 2006, com a redação dada pela Lei
Complementar no 147, de 07 de agosto de 2014, as Microempresas (ME) e Empresas de
Pequeno Porte (EPP), assim comprovadas mediante apresentação, no ato do credenciamento,
de certidão expedida, no ano em curso, pela respectiva Junta Comercial, na forma do artigo Bo

da Instrução Normativa no 103, de 30 de abril de 20O7, do Departamento Nacional de Registro
do Comércio - DNRC ou registro no MEI (Microempreendedor Individual); tJ,

il
il,ll 1

v



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

DIVISÃO DE LICITAçÕES E CONTRATOS

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 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 sltuações 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;

"j Erprurur que tenham sido declaiadas inidôneas por qualquer órgão da Administração
píblica, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, bem como as que esteiam punidas,

com suspensão do direito de contratar ou licitar com a Administração Pública;
d) Servidor de qualquer órgão ou entidade vlnculada ao órgão promotor da licitação, bem

aásim empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico'
4.3. A participação na licitação importa total ã irrestrita submissão dos proponentes às

cond ições deste Edital.

5. DO CREDENCIAMENTO E REPRESENTAçÃO

S.1. A Licitante deverá apresentar-se para credenciamento, junto ao Pregoeiro, Por intermédio
de um representante que, devidamente munldo 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

equ ivalente;
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 credenciamerrto far-se-á por meio de instrumento público de procuração 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 desisiir 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, documênto esse a

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

representante a ser credenciado. É imprescindível que estejam expressos os poderes

delegados, inclusive os de íirmar declarações, desistir ou apresentar razões de recurso e

pratÉar todos os demais atos pertinentes ao certame er no caso de ser sócio, proprietário,

dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo
estãtuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e

assumir obrigações em decorrência de tal investidura, extbindo a Carteira de Identidade ou

outro docu mento eq u iva lente;
S.4, As Licitantes deverão apresentar declaração dando ciência de que cumprem plenamente

os requisitos cle habilitação, como condição para a participação nesta licitação, conforme

disposto no inciso VII do art. 40 da Lei no LO.52O/20O2 e inciso V do art. 10o do Decreto

Municipal n" 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;
i.s'. n eropon"nte que não trouxer o documento referente ao credenciamento, não terá sua

proposta por escrito invalidada, ntas não poderá participar das fases de lances. Pode até ser

deciarada vencedora, desrie 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. Nã; será admitida a participação de um mesmo representante legal e/ou procurador para

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

como assistente ao ato público. 
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ESTADO DE SERGIPE

rquNrcÍpro DE ARErA BRANcA
orvrsÃo DE LrcrrAções E coNTRATos

9.3. para fins de julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do MENOR

PREçO pOR ITEM, observados os praios máximos para o fornecimento, as especificações

tecniãas e os parâmetros mínimos d.e desernpenho e qualidade definidos neste edital e em

seus anexos, bem corno a compatibilidacle dos preços propostos com os praticados no

mercado;
g.4. Seiao qualificadas pelo pregoeiro para ingresso na fase de lances a Licitante que

apresentar a proposta de rnenor preço, em confOrmidade COm O Anexo I, e aS demais

Licitantes qre tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10o/o

G;tr";."nto) a de menor pruço. Para julgamento e classificação das propostas será adotado

o critério de menor Preço Por item;
9.5. Não havendo 

'pelu 
,i,erros 3 (três) propostas de preços na condição definida no item

anterior, serão selecioriadas as proposLas que'apresentarem os menores preços, ate o máximo

de 3 (tiês), independenternente do valor-, No caso de empate nos preços, serão admitidas

todas as propostas empatadas, seja qual íor o número de liCitantes;

9.6. Caso duas ou mais propostas escritas apresentem preços iguais, será realizado sorteio,

também, para deterrnirtação cla ot-detrt de oierta dos lances;
g.l, O pregoeiro convidará, inclividualrrreÍrte, as Licitantes qualificadaS, na forma dos itens 9'3

a 9,6, a apresentar os larrccs verbais, a começar pela autora da proposta escrita de maior

preço, seguitJo das cierrrais, etll orcjent cJecrescente de valor;
b.A, O prãgoeiro poderá, riotivadamente, estabelecer limite de tempo para lances, bem como

o valor ou percentual rnininro para redução dos lances, mediante prévia comunicação às

Licitantes, cortcordârtcia destas e expressa rrlenção na Ata da SeSSãO;

9.9. Somente serã9 aceitgs larrces cujos valores sejam inferiores ao último apresentado;

9.10. No [ocante aos preços, às propostas serão úerificadas quanto à exatidão das operações

aritméticas que concluzirarn ao vaior total cjo item orçado, procedendo-se às correções no caso

de eventuais erros, [orrrarrdo-se curTi,J cL\rrc[os os preços unitários e por escrlto, As correções

efetUadas serão corrsicleradas ÍJ.rr.l aÍrurcrçüo do valOr da prOpoSta;

9.11. Será(ão) venceclorals);i1ucr:(s) qui: ofertar(em) o menor preço por item;
g.LZ. A e[apa de liilces serú corrsidera<ra crcerrada quando/ indagadas pelo Pregoeiro, todas

as participarrtes qualilicau..,s Ítr.rÍtifestarern desinteresse em apresentar novos lances, ou

quando encerrado t.l prazo esiipulatjo na [orrna do subitem 9.8;
d.fg. Caso 1ão se realizerrr lances verbais, será verificada pelo Pregoeiro a conformidade entre

a(s) proposta(s) escrita(s) cre nrenor(es) prreço(s) e o valor estimado para a contratação,

ficando vedada a aceitaçáo de proposra(s) corn valor(es) superior(es) ao(s) estimado(s) no

Termo de Referência - Anexo i dcsle Edital, no(s) item(ns) correspondente(s);
g.L4. Declarada encerrada a e[ap.r <]c larrces e ordenadas as propostas, o Pregoeiro examinará

a aceitabilidarJe cJa(s) prirneira(s) cl.rssiÍicada(s), quanto ao objeto e valor(es), decidindo,

motivadan)ert[e, a'respeiuo, ire.rriclo vedac]a a aceitação de proposta(s), com valor(es)

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

no(s) item(ns) correspr.lrtderrte(s) ;

9.15. O pregoeiro poclerá ncgociar conl a autora da oferta de menor valor, com vistas à

redução do preço;
9.16. Serão consi«leraclas inaceitáveis ers propostas que:

a) Ofereçam preços o!r varltagens baseaclas nas ofertas das demais Licitantes; e
b) Contivere,l cótação oL- oul\jto riivelstl daquele requerido nesta licitação.

g.t1 , Sencio aceitávet(ii; a1s1 1-,rupu>L.r(s) Íinal(is) classificada(s) em primeiro lugar, inclusive

quanto às arrrr.rstras, apó,; iice.,ciaça., Currr o Pregoeiro, será(ão) aberto(s) o(s) envelope(s)

contendo a docurnentaç'ãr-; oc l,ri,,riLoçãc,, u.,qs) licitante(s) que a(s) tiver(em) formulado, para

confirmação das suas cônc-riçües de traL.,ilit.rção, descritas no item B deste edital;
9.1g. Se a oferra rr;io ,ui .Lueitável, oLr se a Licitante desatender às exigências -para a

habilitação, o pregoeiro exarrrii,lrá as ol'crLas subsequentes de menor preço, negociará -com 
a

sua autora, cleciclirá sobre a sua aceitabiliclade e, em caso positivo, verificará as condições de

habilitação e assirn suicessivarrierrte, atü a ;puração de uma oferta aceitávelrcuja autora
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atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarada vencedora do(s) lote(s)
ofertado( s ) ;

9.19. Todas as propostas e os docunrento,; L.: e habilitação serão rubricados, obrigatoria mente,
pelo Pregoeiro, pcla Equipe de Apoio e pelLrs representantes legais das Licitantes presentes à

sessão deste Pregão;
9.2o. Ultrapassada a fase dc análise das propostas e amostras e abertos os envelopes
contendo a Docuntentação, não caberá ocsciassificar as Licitantes por motivo relacionado com
a proposta, salvo em razão clc l.rLos superveílientes ou só conhecidos aPós o Julgamento;
9,21, O encerranrento úe clu..risqL,er oJ:i sessões, será lavrada Ata de Reunlão, para
assentamento de fatos relcvantc.s que ocorreram, que deverá ser assinada pelo Pregoeiro (e
Equipe de Apoio, se rrecessário) c pelos representantes legais e/ou procuradores das Licitantes
presentes;
9.22, Toda e qualqucr deciaraçio lci[a i-,.]los representantes legais e/ou procuradores das
Licitantes deverá consrar eÍlr Ata. Não rcri validade qualquer reclamação posterior sobre
assuntos relacionados com a sessão respectiva que não tiverem registro na referida Ata;
9.23. Constatacio o ar.errdiirrento aos re !luisitos de habilitação previstos neste Edital, a

Licitante será haL..riliLada e r.leel.,r;,i;: vrirc\:\-luía do(s) item(s) ofertado(s);
9.24. Caso l)aja interrç;r pui paTLc d.,(jl Licitante(s) de recorrer contra a decisão do
Pregoeiro, a(s) rrrcsrrra(s.1 agLrrrdard(ão, o encerramento das fases de Classificação das
Propostas e de verilicarçãr-i dos Docutr)entos de Habilitação das proponentes, de acordo com a

ordem de cli.rssificação, paÍa quc se rraniÍc5te contra a decisão do Pregoelro;
9.25. Se todas as propostas forem d esclassificadas ou todas as Licitantes inabilitadas, o
Pregoeiro poderá trxur o p[.]lu ue 8 it,ilu) ,lias úteis, nos termos do art. 48. § 30, da Lei

8.666/93 e alLeraçõcs ÍlosLcrJres, par q apresentação de outras propostas ou nova
documentaç5o, eseorrnadas duj -iusirs da..lc5classificação ou inabilitação.

10. DO RECURSo, DA loJu,^,r-r.Çr...r Ê -^ HOMOLOGAçÃO

1O,1. Ao final da sessao e dç-i.rradd a Licitante vencedora pelo Pregoeiro, qualquer Licitante
poderá maniíestar, in)cdi.rta c llrotivadaí drte, a lntenção de recorrer, com registro em Ata da
síntese das suas razões, rros LÉír))os do Aít. 10, XX, do Decreto Municipal no 958/2018, desde
que munida de carta dc cÍcdcnciJÍr)cnto ou procuração com poderes específicos para tal. As
Licitantes Iroderào irrterpc,r r.=.!rrso, ro i,i.rzo de 03 (três) dias úteis, ficando as demais
Licitantes, desde logo, intinl..rü.,:j para alire)cntar contrarrazões por igual prazo, que começará
a correr do térmirro do ptdb ur ,ecoirçriLe, sendo-lhes assegurada vista lmediata dos autos;
10,2. A falta de manitcstaçáo, iÍDediirLa e Írotivada, da Licitante, ou sua ausência na sessão,
importará a clec.rdência Lro .r,,u,L() uu ruLuiso, e a adjudicação do objeto da licitação pelo
Pregoeiro a vencedora e ao crrcarrinha,L)cnto do processo à autorldade competente para
homologação;
10,3. O acolírinrenlo dcr rccurro irrrporlrij a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
a prove ita n)ento;
1o,4. os Íecurso5 e as culrrL.r r,,-'õe: iirLcr;.rustos pelas Licitantes deverão ser entregues no
setor dc licitJç;o dciLü r,lLr,,-,,-,i!, nJ l-, J.u estabelecido no item 10.1, das 8h às 12h,
diariamente, exceLo aos siD.i.-t-:, -i.riritreu:, c ieriados;
10.5. InterÍJosto o TccuTilr, u l)re 9or:,i o l,,JúÍ á reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo,
devidamente info, iltado, ir .,"i..,,.r-..1e -urli,,(Lctlte;
10.6. Decididos os Tecur !J:, L üurrsr-JLa-- ..r r-egularidade dos atos praticados, a autoridade
competentc adjudicará o oL.]et. do LerLanle à Licitante vencedora e homologará o
procedimerrto;

o dos atos10.7. O recurso Lcrá eleiLo i.rjpensivu (j u seu acolhimento importará a invalidaçã
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11. DO REGISTRO DE PREÇOS

11.1. Convocado, o licitarrte vcncedor ter., t prôZe de 05 (cinco) dias úteis para assinar a Ata
de Registro de Prcços, conlo prcvisto no arL. ,.,':t dâ Lei no 8,666/93;
Lr,.2, A adjudicação do objeLo será efeLu,..,ua 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 tlegistro c1e Prcços, vir a ctesistir de assinar a mesma, ser-lhe-ão atribuídas as
penalidades prevista ern Lei e Írcste Edital, respeitado o direito de recurso;
11.3. A licitante adjr-rdicaLúri;r .rcverá rnairLür, «lurante toda a validade do Registro de Preços,

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, respeitadas todas as condições de

habilitaçãq e qualiÍicação aqui cxigidas, na forma do art. 55, XIII da Lei no 8.666/93;
11.4. Havendo intereêse público e no caso de serviço não previsto no termo de referência, a
futura coltratada [ica obr,Eadu a aceitar, ri.,: rlresmas condições contratuais, os acréscimos e

supressões, de qualquer orclcrrr, que se Í,lercrn necessários, até os limites fixados na Lei no

8.666193;
11.5. A Ata rJe t{egistro de Preços clccorrcrile desta Licitação terá validade de 01 (um) ano,
contado a parLir da claLa cje su.r .rssin.rLUicr, irtrs Lermos do art. 15, §30, III da Lei no 8.666193;
11.6. A assinaturu da Ata de iregistro cie l)rcços terá efeito de compromlsso de execução dos
serviços nas condrções c euúrrLiL.rt,vt.r:, csL.rL,.:l€cidos neste Edital;
Lt.7. Os prcços rcgistri jus 1,- 

jerãu Se i revistos em caso de desequilíbrio econômico-
financeiro dus rnesrrros, eurLlecuriôrrcia ijc cverltual reduçãO daqueles praticados no mercado;
11.8. Descle que cleviclaÍneTrLu.,i.,stifi"acJa;r v.,ntagem, a ata de registro de preços, durante sua

vigência, poderá scr LrLrii.-iuler |:\)Í qudiciuu, urgão ou entidade da administração pública que

não tenna particil-.,.rrru uesLc uüiLâilre, ilrcOrc,i,re prévia anuência do Município de Areia Branca;

11,8.1. Os orgãos e entidades que não participaram deste registro de preços, quando

desejarern Íazer uso cla Íuttrru ala Llc re.risrro de preços, deverão consultar o Município de

Areia Branca sc.lbrc a possrDiirtl-ruc cjc LrJc:-irr;
11.8.2. Caberá ao(s) beircíiei.,iiur(s) rilur.,i(cs) da ata de registro de preços, observadas as

condições nela estobelecii.rirs, upLar pci"i .rceitação ou não do forneclmento decorrente de

adesão, desde clue niio 1,re;-i,r,,ir,c üs our.igações presentes e futuras decorrentes da ata,
assumidas cotr) o iviurricípit-t rtc,,rci..r [Jrarrca e o Fundo MuniClpal de Saúde;
11.8.3. As contr'aL;içõcs -,rli:,..rrurS 1-.rr.ü,,irjos não participanteS não poderão excedert por

órgão ou errriclacle, a ccui i-ui (-rjirlo uu!.i Lr;i irLitativos dOS itenS deSCritOs no anexo I - termo
de feferêrtci.r - <t.l prüscl)Lu ucJ ,L,rli
11.8.4. Os quarrritativcts iJe.-rrenL(js de actesões não poderão exceder, na totalidade,_ao
quíntuplo d9 quarrtitatrvo LiJ -.,-l.r iLcri rr!,:..ÍiLlo na ata de registro de preços para o Município

de Areia Br-.tt-lCJ sobre ô prvs:,,L,l,joi.lr- .le -,-,.::,ãoi
11.8.S. O l.lurricÍpio de irr c,., -r,nc.r sorr,-;rLc poderá autorizar adesão à ata após a primeira

contratação pur ttrgãtt itilegtritle r-ia ât'r;
11.8.6. Ap,;s a ,,itoriiaç.,ü -i, ;r-",jo geru,,eiJdor, o órgão não participante deverá efetivar a

contra[aÇão soliciL;rc]a cín..rLe rrçv!rirLu cii.i:, .liservado o prazo de vigência da ata;
Lt.8.7. Conrpetc co orgãu r,.,- 1,;,iliu.1.,.:rrLr -:i atos relativos à cobrança do cumprimento pela

contratada, das .:brigaçúcs iu,rrrirLuJirr\:.,.-: assumidas e a aplicação, observada a ampla
defesa e o colLraditorio, Lre evcntuais ;.,enalidades decorrentes do descumprimento de

cláusulas contratu.iis, cÍrt Íc,-,,,,r[.r us sL]âi lli'uÍir"iaS contratações, infOrmandO as ocOrrênciaS ao

órgão geret rciacjc-rr .

12. DO ACOt'rP;lr'lliAl'iÉrr'i L, - i,,\ FiSC-..-.ZnÇÃO

12.1. A ex.:cu<;ãu uo tlcgisiru Li.: ,-,eÇuj:ju'.'i iiscalizada pelo servidor Saulo Mendonça Oliveira,
com autoridade p.rrr cxel-cri', -:,ii rruiíi(- r,c:jLe tulunicípio, tcda e qualquer ação de 

TrientaÇão
gefal, Controle e ti>caliz.rç-,,.r u'' vr,.j(li-u i'.r.t -ii'': 

f
u
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pIi;I.IICÍPIi.I DÉ AREIA BRANCA

irrvis.^u DÉ Lrci i-nçõrs E CoNTRATOS

13. DO PAGAMEt.t-l-O

13.1. Os pagamentos serão cl-etuados eni .rtó 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais,
mediante aprcsentação d.rs nc,las fiscaisir, irrrirs, obJeto do Registro de Preços. As referidas
notas fiscais <Jeverão ser aprcsentadas iru írrotocolo deste Município, acompanhadas da
seguinte docurnentação hábil i\ cluitação: Notc fiscal, com o respectivo termo de recebimento,
atestado pelo setor cornpcterrte tio I'i.rrri-i;,it-r, certidão de Regularidade Flscal para com as
Fazendas Federal, Estatlu:rl t: lr,i,riii-i1,,::i, c i)(rÍ-:.tnle o INSS, FGTS e CNDT;
13.2. Na lripotese cie csrr,-rr, ;5 L1ucL1 r.,r,rLos discriminados no item 13.1 com a validade
expirada, o pagarnerrto Í'icará re[rclo até a apresentação de novos documentos, dentro do prazo
de validatJc, rr..,u cabendo ao Município nenhuma responsabilidade sobre o atraso no
pagamento;
13.3. Decorridos 15 (quirize) t.li-,s corrladus cr: datâ em que os pagamentos estiverem retidos,
sem que o Írr|ncce,lor aprcse ,,Lrr a ciocur,,,,.,iJção hábil para liberação dos seus créditos, o
registro do rnesrrru potlcr"r st:r Lirrcel.rcio, Íi.rrtrjo assegurado a ele, tão somente, o direito ao
fecebimen[t] do Ír.l9JÍlletiLo r.l -.,:, rilaLÇ.riari..,riJLivamente entregues e ateStados na forma do
item 13,1.

14. DOS ITEAJUSfLS [.iü,j..-.,v)

14.1. Os preços regis[r'.ruos pucjerão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou cancelaclos por fato que eleve o custo dos itens registrados,
cabendo ao orgõo gererrci;c1ol iriorriovcr- .rS iroÇociações junto aos adjudicatários, observadas
as disposiçõcs couriLtJs ll: Jliriu.r "cl" uu i{,-..' 1l do caput do art. 65 da Lei no 8.666, de 1993;
L4.2. Quarru<., o preço regisLrJou loilrrrí-sc )!rpcrior ao preço praticado no mercado por motivo
superverrierr[e, o urgju gurL,r.,-,t]i;r t--rrvç.'-,,i os adjudicatários para renegociarem a redução
dOS preços aos valores pr.rLic"ir,u:i I)elu il rtr LJ..io;
14.3. O acljuclicatári<-r our,ei,-:;.' â rcp.;:.:,:r' âo Município todos os preços e vantagens,
ofertados clu lilcruuuu, Sú,i,r,! .,..u csseli lurr.lrTr mais vantajosos do que os vigentes;
14.4. Quando o preço de rncrcaclo tornar-se superior aos preços registrados e o adjudicatário
não puder cunrpi ir u cuilipr-:Í) ,-Jt o orgío gul'crlciador poderá:
L4.4.1. LiL-rcr..rr o a.jjucl ic;J- J- corrrljrorri,:.:.L,;rssumido, caso a comunicaçãO ocorra antes da
assina[ura r-1o ler rrlü cic Lviii",",r.u, d seirr ,,,;-,li-:rção da penalidade se confirmada a veracidade
dOS mOtivc,i a COriiplJVc.rliru\; ,,,., luSCflL;i-:,
14.4.2. Currvuc.ti u:, Llurr-, ;:.-,r.r.rrticir ,.',riu:,, ..t:r asSêgUrar igual OpOrtUnidade de negOCiação;

L4.4.2.L. t',1ão irur,cilJ(,, !z.rr- ir-rs ,r,:-j,,.,,eucS, o órgão gerenciador deverá proceder à

revogaçã<t Lla aLd de Íca,SLr - ,r-r 1;irJt,w:,, ,.,'t-ando as medidas cabíveis para obtenção da
contrataçãu rl rJi! " -,,LuJU:.-.,
14.4.2.2. t veu;,.ru Bte Lu,.r, .,.,e:julrtruri ,,.,; valores fixados pela ata de registro de preços,
inclusive o acréscirrlo de clue Lr.,ri a .-rlírt:c '.t" do inciso II do art. 65 da Lei no 8.666, de 1993.

15. DAS CoNDIçOÉS uÉ rtiU.:iJllvttitt-ft-, .,u OBJETO

15.1. O seu receiriuicirlu .il.r'- .u-á de ",cür,-i J com o art. 73, inciso II, alíneas "a" e "b", da Lgi

8.666/93, L0Ír) alLulu.,ôe:, r. 
j -. ,,wr (i:.;

15.2. Os iterts, ot JcLo ueji..: i..,,,,.r.;,iU, ii,.rv.:,.,.) ser entregues nas Sedes doS respectivos enteS:
Secretari.ts tja PrcÍ'c,turü, ir-.,,.- r',-rri,.i,,-., ,,.: AssistêÍ'lcia Sor:ial e Fundo Municipal de Saúde,
sendo recel-rict;s 1-,oi turii,..,,r,,i,......io loc.,i .,rustino, de forma parcelada, mediante solicitação
destas e Ítas cluú,,i-rü.ieluJ ,,,,.,!......J pcl:,r:i ,., itilas, no horário de expediente, contados a partir
da solicitaç.r..r;
15.3. Os rnaleriais, objeto tl:,r i\La de tlcc_]i:;lro de Preços, deverão ser fornecidos durante o
pfaZO de vigcil(.i,i u>L..rr,uiçr ..,..,-. r.r,,J., (j--,-i .r:. [)irrtes nãO pOdefãO eXigif Uma da OUtfa O

exaurimentr.l dos c1 uontir.rLivu. pre'ristcs íro instrumento convocatório, por meramente
eStimativc,S, Coitsi,ler ilriüu-:,r. 1,.,r Ícitulr rcilL! , e irliZAdO O ObjetO COntfatual; y gut -

il
l/
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1S.4. As quanticrirles iridicadas rio l-ermo cle Referência Anexo I são meramente estimativas,
podendo ser alteraclas ptr.a ÍueÍros, cle acurclo com as necessidades deste Município e dos

Fundos de nssistêrrcia Social e ue Saur-le;

1S.5. Os l'ornecirrrerrlos exccLrtddos ern o,-,-.,.rurdo com o estipulado neste instrumento e na

proposta da adjutiicatária:,orãc, rejcitaclos, ;-.,,..ie1 ou tOtalmente, cOnfOrme O Caso;

15.'6. Caberá ão Íiscal clii /r[a, o rccebimr]Írtu c a atestação da(s) Nota(s) Fiscal(is) Fatura(s)

correspondentes aos materiais cnLregt:r,':j iru rrrunicípio, em pleno acordo com as especificações

contidas no Artexo I deste tlciit,-,i.

16. DAs sANÇõÉs ADFlrrirS tlrATrvAs

16.1. Iniciida j !iss.'i! ci,o 1. , e9ão, nã. cabe desistência das propostas ou lances e a

plopolerrte que su íccuicrr li u.,rr1,,rir .r obri,:rção, bem como vier a fazê-lo fora das condições

e eSpecificrçõ", irwÍ clü prw1,u,.,t.rs rrtrc,alri,., -., estará SUielta, de acOrdo COm a gravidade da

falta e a critirio tlo l"iuir,cíi,iu, -,',:u!uiriLes:,'''-ões administrativas:
16. 1. 1. Ac: v erLôr tcr..., ;

16.1.2. NlulLa íla iulÍll.i pruV,',1 : ,,.' iLe;ri I'" /.
16.1.3. Suspens,o tc,r,,,-;,,,,.. -:i: p.,rtici,,.,i r.1e liCitações e impedimentO de Contratar COm a

Administração;
16.1.4. Dr:elâr'aÇ;ru ds iriiuru,u,,-i.,üe p",ra licilar ou contratar com a Administração Pública'

16.2. A rlulto a ciue se rcÍcr.) o iteÍn anleíior será aplicada até o limite de 20o/o (vinte por

cento) do v.,1..,í cJJ :,Jjr,.1,u-,.,r; c, rio cai! uu üLÍâso náo Justificado de.vidamente, cobrar-se-á

1olo (unr por cüntu) put.cli-r, iu,,,is o /-rror-u-, ,:sp€ctiva Nota de Empenho, o que não im.ped.irá,

a CritériO dü l,'iuri,-,i-rrü, .t .,,,i,., ..-,u (l,ri riçrrr.,, :;arlçõeS a que Se fefefe O item 16'1, pOdendO a

multa ser uescorrr.J,tcr rtu.) ,.i..,.:rii.,'rr!v:, ..iu.i-,-S pelo Município, ou CObrada diretamente da

empresa, ii I rigávcl uit jutJ iCi.rl i j ietll(l ;

16.3. A LiuiLartLe quu ..,,,.,,.,. ., tet!rri.,,i,.,trLo da eXeCUçãO dO Ceftame, nãO mantiVer a

prOpOSta, l.rir;ir uü tÍ;,.,-.,., ,,, r.\r:.',e..-,. ... objetO, COmpOftaf-Se de mOdO inidôneO' fiZef

declaração trt:;a ou corncre; ií.rudc tiical, g"tuntido o direito prévio da citação e da ampla

defeSa, fic,iii itt,,-:Jiüi.i.i.,,-.,1 .. r.r Cu,iLí.;l;r 
-i.o,,, 

a AdministfaçãO, pelO pfaz} de até 05 (CinCO)

ànor, se,r prcjuizi-r 'la 11,ii..,',-lu c:-s elctr;-,i:, cominações legais, tUdO prOpOrcionalmente aO

graU de CuipADil;d:ju.j Ll.i !J.!i,,1-: ..i pcrrJ,-içr, JIiti üanto pefdUfafem OS mOtiVOS detefminados da

punição ou ;L; Q..c :ej.r i-iu,,,.-.,t.t.r ., iir.,;-,.,..rr.io perante a própria autoridade que aplicou a

penalidacle;
16.4. A a1-rircirçiu u-rs irur!...,,,!ru., i\-';!r Pi-,'.rlidâ da COnCeSSãO da OpOftgnidade de ampla

defeSa por iJar[e cl .l i-rd.j uii,.. .'." r", ri:i ír]rttt:l U:: lei'

17. DnS DTSPOSTÇUc: . ^""^:

L7.t.Ate 3 (três1 uiis l,ie,:,, -.,,Lcs'J, r-l;,r.', 1,,';-icla para recebimentO daS prOpOStaS' nOS termOS

da art. l i, clo lrccre i.-r r.,-ni. ipll rr- i:j8/2018, qualquer 
-peSSOa 

poderá solicitar

esclafecilt.re r rLUS, 1,, i , irt.:r.,i.r., ... ,rir,-,-.r, r..ri ,. .L.r COOVOCâIófiO deSte PfegãO;

L7.L.l. rr ;,p,es-,,1,,.,-:. . qr ,,, ....,,,.:',,r' ,, r.. o preserlte eClital deVerá Ser prOtOCOlada nO

SetOr cJe Licitação ultrjlc 1,i.,r,,,-.,.'.,, 1r.., 
'i 
i(rlrrt.i,: iii,S gh àS 12h, diafiamente, eXCetO aOS Sábados'

domingos c luti'-rr-r-:'' - sobre o presente Edital, poderão ser
17.L.2. O e:,CI.-ltu-ir;icir'i- '-' ''''-: . ''l "" iri)âÇOêS,

requeridas, pur escrrLO, c)i, [ , - -,riri-r r:il i'"rÜ,iiÜíos da Equipe de Apoio no setor de Licitações e

Contratos uJ ru'i u,trt-ipiu, .r ..-,.riio cliis ;:ill às !2h,'diariamente'- exceto aos sábados'

domingos e Í'eriacic.,is, ,i,-..,:,iut), pclo t'one/Fax: (oxx79) 3288-1502, ou pelg e-

mail : lici'.a.,u .,)9r I i','i.t-r t',
L7.L.3. O i)rcgoriro .iirlll.:,,., :,- i,te â rrriDUj,ru,'.:; ÍlO prazo de 02 (dOiS) diaS úteiS;

L7.L.4. Ci:.-r scj., ir...rli,,'-, ',;-r;r -' ' ": -"'''r u ato convocatório' será designada nova data

para a re;ilizuçãi, 'iu t-ui Lct'
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L7.2. Qualcluer rrrocliÍicaç.-,o rr,r Edital será cJivulgada pelo mesmo instrumento de publicação
em que se rleu o Lüxlo origirr.ri, r'cabrirrcJo-sL: ri prazo lnicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelrTreriLc, i: aiL.:r.ti,ir;, rtão a[cti r . ,,irnulação das propostas;
17.3. Caso a adjuclicaLári: rr.:,.r coÍrpareÇ,, ,.; receber a Nota de Empenho, no prazo de 05
(cinco) dias consecutivos clo rcccbirnento :viso da adjudicação, ou, quando convocada
dentro do prazo oc validad(l (li.j s;ua propost,r, rrão apresentar situação regular, de que trata o

item B, dc:;Le Ecl iial, o MLrnicí;;io [)()ri.rÍ.1 i-..,i;vc)câ[, para substituif a empresa vencedora, as

Licitantes rcntanú:lcentclÍr, nr .,rririrri (1c c,.,:i:;iiicação, para fazê-lO em igual praz} e naS

condições rlc:ues [)i.ol)r.i.,,.r,,, .;,:rlut- !,u:, ,,:,--;i3da a obtenção de melhor preço/ verificando-
se a aceitül-.,iliilatte da prul;osl., c o ci-rrnprirrerrto das exigências habilitatórias, ou revogará o
PfOCgSso LlCiLc.lLolr., '.JL':,.', ..-ir. r.r i, rLe tc:j:.le ilL,-lico;
17.3.1. Os tjocurri,c,rLos, ,:.,.,,r.1.. i)cro csJi.r i.-icrtação, poderão ser apresentados em original
(desde cluc csses pussc]lr, t,--, ,uL(]r.rs t: i,ur ,,,ruados no processo), por qualquer processo de
Cópia aurerrticad;, I-ruÍ Li: r'L.;,r';- !'urrii,uLerlLç ,.:., ,,uí servidOr da AdministfaçãO OU publiCação em
órgão da lrnprerrsr C.rrir-i.rl. Lrf, (1Lre Íorunr -.e ernissão da própria proponente deverão ser
dalilograt'aclos ou itt)prr:..-,..:, err p-i;-,i,1 l,,,ii:iüclo da Licitante, registrar o número desta
Licitação, L.:;Iar L] JL;ldos c .r:.r.ll-r,.J,.:, ';;it' . ir repfesentante legal OU pfeposto legalmente
estabeleciij'. A.:^rL,içro -!r,..- 1.,r,çrrtL,; Lr,,,i,r.ri ôo Pregoeiro dispensa a autenticação em
ca rtó rir:;
L7.4. As rrr,Írrüs uli:,Cilriii,-.ij-,..,:j Jellr.: i,,.,r--....u serão interpretadas em favor da ampliação da

disputa, tv.:,ydrL.r-,..r .r ,,-..,- i-:\i -i.' ..,i,-,-.,i,i,Lade entfe as licitantes e desde que não

COÍT1pfOÍIrei-:llil O ir,Luie:,:i,-: ,, .i 1,.,!ir,-,- -,\i,-';r Sê$UIônça da COntfataçãO;
17.5. O ri:süiL"luL, u,U ;;i-. !., !.:,.--. --.- .rrvulgâdo no Diário Oficial do Município, bem

COmO OS uler,tuiS -i,-:, lr.-::...r... i. .., *,.,"', ',-,,., -, paSSíVeiS de diVUlgaçãO;
17.6. A(s) vcrrcuçrvru ,. -i r. ,i-.. ,riiL.i,-,. -.,'crá(ão), durante a sua execução/ manter as

Condiçõu, uu Itâl,,riL'r;-- .,.-,i.. ,: , , ,..J;
L7.7. O ECIiLJl coiir;;re Lw sç:,c, \. .,--,,,,-,ii. -,.i; : ,erirâdo gratuitamente no Setor de Licitações do

Municípiu, uitclc sü,.,..r 1,r.-:,-- :i.-.- ......*:,.,-,:j ú: .,.,iucimentos, caso soliCitados pelos interessados,
estando clisl-rc-r1ívcl liJiü .r tL ii..rrriurrLL. Íto:; ij;:is uteiS, daS 8h àS 12h, na Sede da LiCitaçãO,

descritos tiv pieuiiil,..l., ... .'.-, .,i',,,
L7.A, O Í-rcgucirv, liL, ii,--.. -: , r,.ii,iitti,, -..r..:,i relevar omissões puramente formais, desde
qUe nãO rc>Le irtÍri,,.,itJ; , .- ,,\....- .i., ,r,......,...,..i aO inStfUmentO COnVOCatófiO;

L7.g. E Ír., cur lrad., i.,, r-,r . ,- .. , -1, .. ,..,,,úi;.: :e SuperiOf, em qUalquer fase deSta liCitaçãO, a

prOmOçãu ue c1 ii,re,,ei., ,..i -,...!r!r cr r:.;r,-,, ,:t ou COmplementaf a inStfUçãO dO prOCeSSO,

inclusive p;.rra vcrrr;-.,r .. ,.u,,,,....ir;,tiir.;,:!. ..... cspecificações do objeto ofertado diante dos

requisitos lJíevisLvs iiL.i:[,; , ,,,. rj ,-..r,i,.rirg... ., vedada a inclusão posterior de documento ou

infOrmaçãu alue u:vu,i-, i;ir:,,,,-,,,.,i,,-tt!ê da proposta OU na dOCUmentaçãO de

habilitaç;,o;
L7.LO. /i: Li-il--,;rtt::,t -.1,::.,, , ,,, .*,u].-,S u:; .',,:itoS de pfeparaçãO e apresentaçãO de SUaS

prOpOSt.iS ., u ,.,..,,;,i, ,- .,;i..: , eiit ,;i:rrhUm CaSO, fesponsáVel pOf eSSeS CUSTOS/

indepertd.,,rLJlirl :-i.r- !.-, .. .i.;',:'., -,'ju cJo proCesso liCitatóriO;

dOCUmgrlL.-:, iili.--:.':,,1-,.1 .r-,.,' :. :,'- ' ilCltaçao;

realização üo ccr!,ii,,!: r , .,.r.- ,,,-,i.,.-, ,, .. - j:Jo s€[á automaticamente transferida para o

pfimeir:o dri ritii :..ii..)-ir1 .!. .\:, ii- ,,,1:,,iii.i ;,-..rt-io e lOCal antefiOfmente eStabeleCidOS, desde

qUe não ir.rju t-trili!,i,,ç..', -.-L -ri-, *ri; ""'''rriO;
17.L4. l,,r.i conta!rs-iti clo:. ,:i,r.. .. .i;t;iJClcc;.,,j:j neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia

dO iníCiO . ii,:i..,; -'.,:-i, .,-,!,ri,,jriLu. : - Se iniCiam e Vencem OS pfaZOS em dias de

êXpêCi ru,,Lt ,,- I'l-.,,.-,,-"-'
17.15. A Jc)ui-,j,,-,;ir,-,,,.-- !:.^..-:,r...., . i,-rrtnais, nãO essenciaiS/ nãO impOftafá nO

afastar,eirLw Lrcr !.i1.-ii,11,. ,. .. !, ,!,' '. ,,. , -,,.,re1 a aferição da sua qualificação e a exata

Compreeli:,;.J c1J :..-. Pr- " - .,",J da sessão pública do Pregão;

11
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17.L6. A aprescriL.li;ão {l; 1rr-,.;ir,sta irnplicrril pleno conhecimento e aceitação, por parte da
Licitante, das cotr.,ições ci',.,,i.,i,ir'çit.1as nrtstc i-,iil.il e Seus Anexos;
L7.L7. Neul)utna in.jeniz:ri;,,ro :;qró rjevida , rtafltes pela elaboração e/ou apresentação de
quaisquer docurne rrLos r'ci;r livor; .,r cÍjLa liciL:,. ., ,;

17.18. A lrorrroloi,;ação cio rclr(ilr.riJo clesL., ,.;ção não implicará em direito à contratação,
salvo disposiçâo ei rt cor iLr;iri'.-r;
L7.L9. A criturir.r .1o Prcr;r-rcircl, o inÍt,r., (les rÍ.rDalhos poderá ser prorrogado em até 10 (dez)
minutos da hora c:jLílbe l(l( ;ijii r,., !!-' l', .r.,:,;

reunião enr qualcl ,.,er fcr:-i ,, .: i, ,i tJu Qrrr) lcrilr.r rrtelhores condições de analisar aS propostas ou
documentc:, âpre:-.;,,i"üi.i(.,:., i:,, ,.,irrrrtrürir.1r.i-u., iis áreas envolvidas pafa manifestação, ou para
promovcr urriqêrisr.ri; Liú:,.,,,..,... -, .;Ci.ir,-:q.rr .,i complementar a instrução do processo, desde
que não irrrpliquc e,,r ir,r.1r...,.,- urj r:r.,/currr.;, i ,, irtformação que deveria constar inlcialmente;
devendo pruccder uo rri.j;.,.ii. ciri rrLJ, i., ..rspensão dos trabalhOS e a continuidade dos
mesmos;
L7.2L. Ci e-rsJS uirlis:ju:r:,'ri.'i.-r resolviilos pci.r Pregoeiro, com o auxíliO da equipe de apoio;
17.22. O Í"iu, Ir,cí1-r,, Iúi.r ..r-:-' ., ,r irr,,L-' ll,r:

., ,,,iir ,,iro Íorem verificadas razões de interesse público,
(]rr anular
t,irLO;

;. ,, ,..u o prazo para apresentação de propostas, na
r;.,o não afetar a formulação das mesmas;
,,ri-ro, rTlêdiante aviso público, a nova data.
, de Empenho que vier a ser emitida, em

o procedimento licitatório, quando
!ie l-;,-rj:,:,..,
Lr,rL;r, I

,_....i- .t;!.,

.- ., r. Lir-,;

decorrêrrcia LlesL:i iiciLl,,,.',r,,-i (.;rricelar.r correspondente ARP, independentemente de

interpelaçau judi,,r-,i uLr r:n. ,,,-.,-r-,7 r,...,,... re!ur'âdo o contraditório e o direito de defesa:
liquidação do adjudicatário, ou quando ela for

atiil!; itlJ Pui rreg'
êCOilürrtiCa c l,r rJI rr

b) o ;'i.1 uüiC..rL-, t ,-, lç
CUi,,., .rLt rCl L,u, -iL,-.

c) etil curl iPI'ir i,ür iLu .

atJl,uuicaçãv.
L7.24. O lvtr,triic,;-,- rr"-
Registro de Preçu:, trcil

Íatos que comprometam a sua capacidade

€Specítrca i,... I!, (r.i-.
pfeçOs, L : ', rui ',
B.666te:

,,e -essidades, podendo ainda realizar licitação
ir,,-ótese em que, em igualdades de condições e
-;uílCiâ, nOS termos do Art. 15, § 40 da Lei

18. Dü ,'!,..,-

O Murtic,p'.,, clr:rc o i.;i il'

relaCionada cotll u ;ít:i'-::,...'
- írr.il (..) ,.. itreia Branca para dirimir qualquer questão

a) for ts! urjr,..-.. - .-, !, i .- . :.,,-i1...-, -il

.-..,.)-i .r.rr1.;u,.,, ws Ínateriais e produtos registrados na Ata de
; ,.r ü.,:, c; r,,;,rliui .r,r,:s indicadas nas planilhas, podendo promover a

!1i

., prunidê com proibição de licitar ou contratar
..,iiJi
,,,:.Lrativa ou judicial que declare a nulidade da

Junho de 2019

aqUiSiçãr r:, il Ui,,',-i.,-:

-- i ,r _rC

...:r;iS SILVEIRA CRUZ
, ,iro
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&ra",
ESTÂDü i,: SERGIPE

i.iUi.;ICÍr,iÜ Úr. AREIA BRANCA
i"rrviljiio Dr LrcI rrrçõrs E CoNTRATOS

r,iIT.:Ão PRESENCIAL NO 15/2019 SRP

;'. . f:;.r.J I

TEili'iü DE itEFÉ,.- ..-1A CONSOLIDADO

1. OBJETO
Registro de Preços para p( l;:l;ví)l ;rrltri:;i,
necessidades das Secretll ,.r r . ., ,'ir.riiiuí1:iu, il
Municipal de Sauite deslc Í'1 irrl,i-ípio.

., .Je gêneros alimentícios, para atender às
: r,ndo Municipal de Assistência Social e do Fundo

2. FUNDAI{ENTÂÇAO LÊ1,";iL
Ampa.ro legal ao rJispo:;lo Írir I oi no lC.. . í;, J2, Lei 3'1o 8.666/93, Decreto Municipal no

958/2018 e Decre,.o Municip il tii,864/?077, , .,,irda, pela Lei Complementar no 12312006 e IN
O5l2Ot4, observacia:l as, .i,i..,.: ,..,.:! f,rijre r,-., ,,lroduzidas nos referidos diplomas legais.

3. JUSlir:iCATIVA PAi'.r'. Á t.i.ir,rli[i:.!ri,1,,.- :

Na forrrra Jo arl. l ', in. . r I, ,, ,, i i;" 1,. .' ?rtJ2, justifica-se aqui a necessidade da futura
contrata,,-,u ilu i3 rrr;,,e:-. . .,-,,, -r, . r-i .-.r1rreÍtto de gêneros alimentícios, da forma que

seg ue:
I) Considerando ir nÊcos,,i.li:.r,. r-iir aqursiçào, :r celeridade funcional e o regular funcionamento
dãs serviçrs c,irlur ..i-:;ii-r !-,; .. i para urn mr:lir,,'r-atendimento à comunidade deste Município;
II) COrrSi.lurJr)(J- ii .,ü L,, ,-rit., 1., .i;ui:,a du ,,.,--,rlO para Se Obter O preçO de merCadO para O

devido lie gi:,Lroi
III) Con>iüurairüü .,irr.:,, u ,,,u,vi ri,.-i.,, .:slimado está compatível COm o praticado no

mercado.

4. PROCÉ-il'ri.lr.','-S - .-,.,'' . - .-.1,.. j-

I) A ac1 ..,;11,.:w Ltu.. ,,r,,,,.,, . -.. iu .:.: -,..-,,..w COI-ÍI aS necessidadeS dO MUniCípiO, de fOfma
parCeiacl,l, rttediil!u soir-;- , .. i-;lll3l ale:;t::il,r pelO fOfneçedOf;
if) nt crrLi,-:.1,,:, rt':, ilui , '. ji!r..,) !jcr i:ir:r-..r-:'is êl'Íl até 02 (dois) dias útels após a atestação
dos pedi.,u:,, - i ',,,,.- tl - . '-- r .'ii-l *'t 1,-, c':bê-los;
III) Os ri,-,.rriüi:; ...,,,,., ,,.-. ., ..,.,,, -. )ít-- ,, .., .....,ri de primeifO USO, e deVefãO Sef entregUes de

acordo eu.,, ., ct.; viila :t.,i..,..:..', :, u .,i,lll:i... ',.r rigorosamente aS espeCifiCações dO item 6,

IV) A c1;lrc'qa dos itens(,.'r.r i]L.- it|iririr,rrl:r t irscalizada por servidor do. Município, se estes não

atándererrr :is cs1,i.,iiíitir ,rf,,.r.r )Írl:,,.:rrLL' ... ,rrr: deverão ser substituídos pelo fornecedor no

prazo rrrj,,,ri,u !iú , \,, - r, irif, ..rÍrclo comprovada a fiel e correta entrega, serão

âtêStadu:; v: üOLç,,lrgr r:.. .. ,,: -)t 1,',rL ", ' r-iC pagamento;
V) A fisu;iiz.rçJi., L:O lvi 1,,, -., , ,,-,., ,.:ii"lu i,-:.,. ..,rrrinUi a fespOnsabilidade dO fOfneCedOf;

vi) o Íw,.,ie-(:tl oi !tr y!, . ,.,, ;t "i J.il;.,J.,. .ros produtos a serem fornecidos, devendo estar
em peleiL.r:; cori..,.,.-i-. -i,,,i.7 ,le\r:,..,..,- .,ii,da, quando solicitado, substituir prontamente

o proJiutu Li L,c i-u1 !L: ,i!Li. -. ... ,ui., L:J:. .:-. ,...,,itos contratados, providenciando, também, a
fflê[CadOr;.r -1 l..C r,.. r,iJii,.;,,. :.-i 'r-.r ' t',.' 'l'r €l-l'l SeU estabeleCimentO;
VII) O luirtcCcü.i uwii,;,,-,., : -i.: .i i..i.:i"rr..,r OU fepof O pfOdUtO qgando:
. Entreg.,r --, pi'o.i L,rus i.- .. , i.., ..ii, ,.. ,iinbalagem a data da fabricação, validade e/ou

. Houvcr , ru r.* .le embalagens danificadas, defeituosas ou

inadeq.r.,'-i -,S L1 uc ! ,\,-u , ,,,rração e/ou deterioração;
.O pÍc,rur i,L..r ir.lu !,Lu,,!..r, .,.-, u.-: ,rs €l-Íl vigor, bem como outros referentes ao

prodrrLe ,.' ..(
o HOUV., ,.., j,,Li.,-. ,,1 - i-.,.1 ',:, --.. . ,,.,iópfiOS pafa O COnSUmO;

o O prrrtt.,,.- ri,rcr ,,,-, - i-.-., : .: ;---,i... ... ) quanto ao Sabor, odor, cor e aspecto dentro

do praz. rlü !r-rli(,-r'J,
13
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CciBB

ii:, i.rl,rt..r .,; SERGIPE
í...lir ir.-ir'iu ,r,. I\REIA BRANCA

-.'-, .- -...; Di (,ra", .;õES E CONTRATOS

VIII) A eirLreg.:) !.-:, giir. rit. ,',tti ,.,írL;r.ios :;.rr.i rcalizada diretamente no almoxarifado central,
mediante.tÍJrescirL;lÇõu ijU i,i.,iiiii,.is (i.: cii'r,i '.r-i, elaborada e emitida pelo Fundo Municipal de

Saúde;
IX) Obr:r1.t..:r rigi,ro:;.tti,,..irl,.:,rr.) iror.irio cr.r ,',(rgaS no almoxafifadO, COnfOfme cfonogfama
estabelcci.iu:
o Manhã r-l.is Bit à:; I .llr.
X) O fornccinrcnLu, o[-;.1irt.r (ir ll).1) /,,i.],,,,' ii:jLro de Preços), será feito durante o prazo de
vigência esl.ibclc.,r-ir). ['il;(jo i,: , .-i i,..i'.:,]; ., -, ;,.oderão exigir uma da outra o exaurimento dos

QUâhtiL;rlii t:r 1,, ..,i:,11;:: r ,, 1;-.,i ,." --.lvocatório, por meramente estimativos,
consideraiitlo-sc ;-,,ili:i[..,r,r,,,,i i.-ítlizar]o o (-r i;r,.lo registrado, os preços registrados poderão ser
revistos e ,i, Ju-i,,.,,u,., .,., . . , .i ,.,.r,r,,.i..; ,vs preços praticados no mercado ou cancelados
pOf falu Q,,:i: eiu,e ,, Í.-.i .,-. ., :-. ,.r rr,e,;,,...,-,.;-S, CêbêndO aO ófgãO gerenciadOr prOmOVer aS

negociaçó(:s jrrnLu itos ír,;iil.r;,.-,;,-,.,, uirlii)r ,. ,,,:. as disposições contidas na alínea "d" do inciso

II do c;,-''.' -..1 ilit i,.; i-j .r .:i rr' j ''' )!, \lc i

5. VALIL^üE [.rx ri"i-i\
A vigêrre i" (iJ ;rl.r :-çti ..j L: 1 2 tll.::,,.:1'

6 O MÉDIO

ITEIVI

rl(-,Uci\ll Ci.ii'l ,' ,- t-, i,:r 'i .:\(i r ; r !
. r, ri- v t-Ui'l .Y.. I -

IJiS',OITO I]OCT ] II'O i'lAISENA,

;rrjUu, cr,rlÁi.\ :'ri,i 20 ul\lt)ADt:s.
úlSUOi lU ,-r,,i.-l'- i1i .- i':,''.i(i.'\, i)ACO I

Cr\l.r.A COr'i 
-J L' ...'r,t

L.i: \/rru ,'\,-.. .. ) '
q/\L0 lE CLrr\i rl l.,ir,,,, l,,r)'.'. t-Olti ;10r."

C/ii:i: I Oitiilri)C; i: r',- r'. .., r';r('(-r i'r:

F/rllLrO CAi4 2C Lr,:ii-,, r,'i :
l,,r: t:l'l i :i,r ', .rlr'.
Ci;r'; lf UUC, -r:,r'.r. L{-r i'i 'lJ lii'l lDr

01 KG,

.,)'r-E coM

,-"oM 400G,

.-i(ACKER,
.-;\DES
.i)tvt 500G,

-Jl

1

2

3

4

5

7

, PACOTE
:, (ampla

PACOTE

.cota de
-'rt.487

.ADO

,.:,i.iü informadas quando da respectiva ordem

7. DA ü.'.,,.'i.-l'r,'.
Na entr . .,, -lo:l i,,",..1ir - ,.- i

total d; .,i.:..u , u,' ,1'

8. DOI',,,.-',-' -',i1,,..', -.r

As des1, . üu

deforrtr'.,rr, ',.'i.

9. COm.-tlÇüai.- Í ;',..,-
' Os pag:rrirtlrlíi:
Confortr,.: i.-.i-i
reCebirt, -:.., - .1.:1,,

( tri nta ) dias após a entrega dos materiais,
a Ordem de ComPra, atestado de

V. TOTAL
(R$)UNID. QTD

V.
UNIT,
(R$)

25.360,00FD 400 63,40

13.761,80CX 260 52,93

13.865,80cx 260 53,33

11.960,00cx 26CI 46,00

38.549,70FD 290 732,93

293,53 74.850,15CX 255

24.950,05CX B5 293,53

203.297,50

com

t4

i : i'li]'-

, verá corresponder no mínimo a 213 do prazo
, .is especificações sanitárias adequadas.

6



ffi,:as
E:, i-,"iDr., ,r-: SERGIPE

.,i.;irr.e,,'lJ ,.. aÍIEIA BRANCA
r.,1 .:. : ...i Li.r í-i-.i i ,.çÕes E CoNTRATOS

. O pag.r iri!-,tlto :ljt'.i c- r .t;i;rr,,; r:rrr í.rvor ri , :.) fornecedor (es) atfavés de ordem bancária,
contra i.i Lt.ii.ir,cr L.iilco irr.r ., .ru Íri Í)ropo),i- , devendo para isto, ficar explicitado o nome,
número i1:., irgirrri-i-i c (., ii., rri,í,, ciar r:oirL. c.. : cÍTl QUê deverá ser efetivado o crédito.

10. OBiilü."rÇOu:' ijO i--", l:r i',i i ,.:a DOll
o Manter, ütiÍ'ii ttLu Lr,i-lô ;r '.,,-,. ,rcia iJ,'i Ata r,.. i..,,qistro de Preços, as exigências de habilitação
ou condiç,Jr:r LiL'I rr;lin-,.'..:] 1,,. l,irr(, ., i ,.'ir,.. ,., i;r:itação que dará origem à mesma, sob pena

de sua rci;l-i:;ã'; e .i1-riiç;,i,.,.) íiil . i.ri,,,-:',. : .., : I ,evistas;
. Forncc,.,í ,..-r irr:,.-r,,,i:: ,,.lrca, modelo e preçO registrados e na fOrma
previst.r;
. SUbS:,.., ,..:-r,..- ,'i.,., ,,...: rr,!:r

eXigida:, , ,,.. ir... - ,! , ;.. ,

quantO .rv :je ii !i)u (li.il,i'r.,, .... i .;'.-rL,il Liu '.j-.,. .li
. Alocar tud.-is oÍj icCr.lrs,rl, ir:.,.-':;:j;iiio:; par'.r :.\ .,ler um perfeito fornecimento, de forma plena

. ReSpolS.,:r,,iilili-Su l,"r .,..,...,- .,:, i,'i,, . .,:., obfigaçõeS e tfibUtOS deCOrfenteS dO

forneci,riuir,.\.), iri.;,,,,,./i: ,,, '. ., ,: ',,, .1'3, devendO, quando SOlicitado, forngcer aO

MUniCíp,, ,...,r.,,1,r\..,,.\: - ;CQmpetentes;
. ReSpr,::,..r -,liz,.ii :ri. 1i,i ., .,...:. ,rr-. -,.-, ,,..,,,cipaiS, estaduaiS e federais, decorrentes de
faltas p. ,Jl-r L'-'rr..jr l::' .., ...1 . I rtie'ill)r' l-),
. Resp.,, ..ri.;,l..r.ii :., i . , . r-., ,,,.. ,-l iretamente ao Município e/ou a terceiros
decor1.,,..:, ,!r r..-. i:i, .i 1i.,.., ,tu fornecimento, não exclulndo ou reduzindo
êSSê Í-c:i,..,,,,,.rLr,,.-. ..,-. \.,!-. ..iihamento pelO MUniCípiO;

Autoriz-, r.,J -i!,., '--: ,.i ., - rlo forneclmento;
. NãO tr..,,:.,-iir -, *.li,:, ,, ,; ....-, ., (r , , -, objetO firmadO COm O MUniCípiO, Sem préVia

ê êXptu:,... ..rrL.i :,.-..
. Não rrr,i...,i .r:,:, ,.,,. , -r Lransferência total ou parcial, bem como a
fUSãO, t-'...,- -., ,,'--.!.,.,..., ,, . ij.;...; .i..,,,--Sa ilnUênçia dO MUniCÍpiO'

: I entregue em desacordo com as especificações
1.:íeito, vício ou que vier a apresentar problema

., Ja Atâ, comprometem-se a:
,, r recebimento dos materiais;
-:isitos constantes no item 6;
,.rndições estabelecidas na Ata;

,;irr]â a COmprOVar que oS preçOs registrados
, r, r0íCêdO,

.,iior enquanto pendente de liquidação qualquer
, i,1;lência ou penalidade;
, '' 8.666/93, fica designado o servidor Saulo
; "i ARP;
,.er.ão irreajustáveis durante a vigência da

11. ú- , -:

O Murri., , -

. Desig.

. EfeL'.

. Protlr,..
pêÍÍl-l.rrr " '

ít-,trLc

r(
rl'
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rl r. i;rl.;... ,,a SERGIPE
, .. :!,- i!, ,r,itEIA BRANCA

: r ;-ii , -,lESECONTRATOS

@-.s,J

í)iii:rjÃL) PrrEsEN(..i.aL No 15/2019 SRP

,r,. .. * II

üECrÂÍi.irÇi c or rtA ci; ;-;Ão DE ME/EPP (Modelo)

por intermédio de seu
,er"*"r.;it r"a"r, *,,;'"'; l'1;, "u .-t*1' '

e do C['t' no 
-.--,-- ., DECt-ARri,

ou de Empresas t.te Peque rto PcrtLe.

, portador da Carteira de Identidade no
., enquadrado na condição de Microempresas

\l Para esse el'e ito, a cleclararttc ittform;: otte

a) ( ) i,.r ruricr ,.,.,r.r ,.' ..,:,: ,,rte suã receita bruta anual não ultrapassa o
ValOr dc iljj jL,0.L,tiÜ,0r] il', ',: ,t :l ' :'l.i:,:,,tiit irl reais);
b) ( ) [j;.i c.cni-l,i,.ic.r ti,, i ]u i ,i., -, , porte, sendo que sua receita bruta anual é

Superii,i .r ,i.:i, . .-.0i., . rilr.o:, r., . -:Í'lLa mil feais) e igUal OU inferiOr a R$

4.800.00C,u.; (t1.,,r.r..' tl'ri:ii.''':i r-.,1 ;-r:r,..'. ..,is).

II - O sigrratario.r r.:;.ir.;:,Lr :.,, ,:,.i lr g.ri ciesL. 'lllpresa, aSSUmindo o COmprOmisSO de informar
à Secrei.i ;i.r .i.l r(r..-., . ; , ,i , .,o Município de Areia Branca, imediatamente,
eventual .lu::,.lilrl.,..!jr-ilrrr;r1 .. :.,,i..' ,1,r:,çõo e está ciente de que a falsidade na

prêstaç-... -, ,r-,:. ,,,, i - -,:.iiosto no art. 32 da Lei no, 9,430, de 1996,

benal) c :,,r Lr, r,!,. ç.. ll:.i., ,., :,,ir.. ii,,. ,.;r. 1o da Lei nO, 8.737, de 27 de deZembrO de

19e0).

,., .:.iA[a)

( ,. ., Iegal ou procurador do licitante)

. .,i"errtregue no ato do credenciamento.)(*Oi:suí'Jlreou

16
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M,,,
rSTÀüC ."rE SERGIPE

l.lriiYlai"i,iü i;ii AREIA BRANCA
iiIVI::,;ItI Di LICi 

' 
/\ÇÕES E CONTRATOS

Irr:i:iiriO PRESEf.,{CIAL No 15/2019 SRP

.Êr:.. ..-, III

I'tt{JC!lít ...., (Modelo)

RCf.: PRICÃO T.)..i::1[ i:i:i"\. i, . ., I':, .]- - I'IUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

OUTORGANTE: {QualiíicaÇ;io c1a empresa cr ilo represente legal que assinará a procuração em
seu nome (nome, cndereço/raziio social, c;...

OUTORGADO: (i{epresertlatrte ric'.' l.;i!'i'r,.,,;Íicado).

OBJETO: Rer;rescnlar I Outorr,-i1t,' 1i,, i.,,. t"' 15/2079 SRP - Município de Areia Branca.
PODE,.-.,.. ,,,ii..,. 1., .. ,tüu OS dOCUmentOS e aS pfOpOStaS, jUntar
documetrto:;, ctÍi:iirt..l r ;tl. v), r;rr .icliberações, receber ofícios e relatórios de
julgamenLr-rs, [i rnr,t r dcct.r r !r,ilri,, ,i.lr ciônci , c, êspêCialmente, formular ofeftas e lances de
preços, inlerpor Í()cur!;os, :,r.rilr,i.lr cl,-r iiir l,; tle recUrsos enfim, aSslnaf todos oS atos e
QUâiSqui.-: I ..ru..L,rIlrr,,:. :. .;.-t , : ,.,,r.;i:. ,.i.i i., .... r i,.:l CUmpfimentO dO pfesente mandato jUntO a

este órg.,o, ,.:i-1,',.. ,.,. ....., r, ,.i :r ..,,, io Pregão no 15/2019 SRP.

.,c e 2019,

77
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ESTÀDC DE SERGIPE
murvrcÍpro DÊ AREIA BRANCA

orvrsiio DE Lrcrt'Açoes E coNTRATos

pnrcÃo pRESENCTAL No 15/2019 sRP

f..., . ., IV

DEçLARAçÃo oe ATENDrl.rINTo At, . ..úISITOS DE HAB1UUçÃO (Modeto)

Ref.: PRÊCÃCr pii.rsrNCi,l,t- i. i'.,1 "'í.;72 ,.r- - rvluNrcÍpro DE AREIA BRANCA

inscrita no CNPI n" por intermédio de seu

representante legal,
e do CPF no

Federal rl- iÜ.52u, iitl
para a habilitação na
Branca.

o(a) S,'.1a; , portador da Carteira de Identidade rlo

, tiECLÁir., r atenção ao disposto no art. 40, VlI, da Lei

1,' r.: ,.,,,, .-lu .l- ..e curllprê plenamente os requisitos exigidos
lici1,:,ção rrr.-cl,ilitj:,.:,- r(r.Jão no 15/2019 SRP do Município de Areia

(ici.,il c data)

iÍ,,.r1;,.1 o .rS:,iirll,,l , ,: i(i,.,r .. "., legal oU procuradOr dO liCitante)

(*Observaçãt-i: Esta rirclar:rç iu .i,,urr '. :i(-'r-entregue no ato do credenciamento.)

1B
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EST.ADü Dã SERGIPE
T.,ITJilICÍI}IO ÚE AREIA BRANCA

orvrsÃo DE LrcrrAcÕEs E coNTRATos

pnecÃo PRESENCT,IL No 15/2019 sRP

,'t,.. ..) v

DEcLARAÇÃo or EMi)i:. . ...ioS MENORES (Modelo)

Ref.: pREGÃO pnesgtr.tf,tir. r, : , j ., .-; i,.- Í'tuNlcÍpro DE AREIA BRANCA

por intermédio de seu
repreSentanteleg.rlo(a)Sr.(u)--*.._-.._/[)(].].,j(]rdaCarteiradeIdentidadeno-edo
CPF no _t DECLAIIA, para fins do cr .-t rro inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 2t
de junho cle 1993, acrcsr:irio pr,:l:r rei no Í). te 27 de outubro de 1999, que não emprega
menor de dezoito arr.i:; i-r, rr.;.;...iii,, rr.,1.1.,,,, , ";irgoso oU insalubre e não emprega mgnor de
dezesseis anos.

Ressalval ciilpregJ rritrl,.,r,I I r i r. ,n,Js, na condição de aprendiz ( )

.,,. ,iata)

(i,;rrric , .,.,,... íç,- .i:,j. ,..: te$âl oU procuradOf dO liCitante)

(xobserva.çi,,: (: r':i c,ts.) aíi rri. :iivo, assinalar a ressalva aclma)

inscrita iio CNPI no

o

19
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ESTÂDÜ ';i SERGIPE

ltunrrcÍpro üt AREIA BRANCA
orvrsÃo DE LlcrrÀcórs E coNTRATos

PREGi\Ü PRESEN/, ];iL NO 15l2O19 SRP

l'.., .-, VI

ATA DE REGiSTRo Dr , ;OS *l2O- (Mlnuta)

O l,rtUrurcÍpro DE ARErA tri i.+'r'Jür'., r i

localizado a Praça Jovini;rr,r iir-',.,'je i)i,'.'.',
neste ato represenlado pelo s;ett l)refeilo, o I
participações cio ÊUNDO l'i.:iri.-- '*rr- i:u .'

L4,787.72010001-53, e do FUi.iüo FlUrii
11.402.091/0001-08, considerarrdo o jLtle-

SRP, para REGISTRO DE PIrEÇOS, e a s'.

estabelecida na XXXXXXXX)'.XXXX, lr{lltc
portaddr(a) do R.G. no XXXXXXXX tr (rt' ' r'r ;

instfuntcrtiu cunvu(.alLói,.',15 . .['., r.':,

pafteS à" t,rilrr;:, ( rl ,:.

864120i7 a,,u 9l-i;,, -.,' r L:'i i--,,r rrl-r,l

01. DO Üii, '

no CNPJ sob o no 13.100.995 /OO07-O4,
, ,i", Centro, doravante denominado Município,

. :'.LAN ANDRELINO NUNES SANTOS, com as
j'i ENCIA SOCIAL, inscrito no CNPJ sob o no

.-,\L DE SAÚDE, inscrito no CNPI sob o no

..-, rlo PREGÃO PRESENCTAL No L5|2OL9
p,ectiva homologação, RESOLVE registrar os
..xXX, inscrita no CNPJ sob o no XXXXXXXX,
representada polo(a) Sr,(a; XXXXXXXXXX,

' .XXXXX. Atendendo as condições previstas no
,,ii.i de Registro de Preços, sujeitando*se as

, u2, n' 8.666/93 e alterações, e Decretos no

...; disposições a seguir,

i)rcços para possível aquisição de gêneros
' .j..retarias do Município, do Fundo Municipal
iaúde deste Município, de acordo com as

, ruscr)ciâl no 15/2019 SRP e seus anexos, e

,r u or-t. 55, XI da Lei no 8.666/93, passando
r,Le instrumento para todos os fins de direito.

ecução indireta, sob o regime de empreitada

."-i.ll)
.r.iJus constantes do Anexo I desta Ata.

.r (t.rinta) dias após a entrega dos materiais,

.-úLlora cleverá apresentar, nota fiscal, com o
.o setor competente do Município, prova de

,u.al e Municipal, Certidões de Regularidade
.r.,tSi

,.ljudicatário enquanto houver pendência de

,,enalidade ou inadimplência contratual;
..,,rrrtecipado;

.,,,u.,.Jo, para atualização do valor mencionado
..wi ro Consumidor - INPC/IBGE;
.esas que, direta ou indiretamente, decorram

pcssoô1, encargos sociais, trabalhistas e

r)tus e contribuições de qualquer natureza.

, .-ur de vigência da ata.
: .,,rência de eventual redução dos preços

,:.rc o r:usto dos itens registrados, cabendo

P

.IU
A pfese,rLe ;.i.r Lrr) [r''-i
alimentíe ios, ,-... -. ... : .:

de AssisLe r,-iit *,,
eSpeCificaçircs cori;riii ri, :,

proposta:; di.: 1;teçc:, .i;,,,-'
tais d<-1..,:,,-r,Lv:, u I

,rl

rl

.l

lii

:r Li ,Li..l-l

ie.
_.tri

O4. D., . .

Nãoh.," ...
Os pre ,

praticcr,.
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JÉRGIPE
..TEIA BRANCA
,,lt S E CONTRATOS

r, junto aos adjudicatários, observadas as
,i1;ir[ do art. 65 da Lei no 8.666, de 1993;
, rio preço praticado no mercado por motivo
.ijudicatários para renegociarem a redução

l,; Ir4unicípio todos os preços e vantagens,
,,.ri:, vaÍ-ltêjosos do que os vigentes;
.ríror aos preços registrados e o adjudicatário
i-,-or poderá:

::;surrido, caso a comunicação ocorra antes da
,r.r cru p€Í1ãlidade se confirmada a veracidade

,,.JL,rar igual oportunidade de negociação;
,v 9erêDCiador deverá proceder à revogação

,,; cabíveis para obtenção da contratação mais

..:rs tr)olê ata de registro de preços, inclusive
. ,.-,.rÍt. 65 da Lei no 8.666, de 1993,

,: ,,d 12 (doze) meses, contados da data de

.r., ,;l-.,jeto desta licitação correrão à conta dos
,- 'iogr'ârr]a de 2019 deste Município e dos
.,.,rrle, com dotação suficiente, obedecendo à

, i,r-ii,r o respectivo exercício,

..--Lri Ata, ccmpromete-se a:
r : -ebimento dos materiais;

, ,i',:.;s constantes no item 6;
. ,-içõeS estabelecidas nesta Ata;
. .: -i corTlprovar que os preços registrados
',,..rüO.

., c.rínpromete(m)-se a:

@À-,,'.'
Os itert:,,
da Prti. -.; ,.
funcior,.,, ,.,'.
indica"
solicitat,
§10
estabe,
atestau . ,,

€XâUfiíl , r, I

perfei'.,;,.,
§2o-\--, .

Preços, , ,, r

em Uít,.. , ..
para a, .

benelir..

05. DÀ
A vigô,
SUâ âS:,,

07. b,.
As der;,
TêCU TSU:

reSpeci,
classif r.

.,]e -,

dc'

Q8.,-D',,'
OMut .

o Des,.- .

. Reje,

. Efe.
o Pror,, ..

perm:.,,
O(s) .,..

27

,icis sedes dos respectivos entes: Secretarias
iii: Assistência Social, sendo recebidas por
j-,, rrrediante solicitação e nas quantidades

,..,r,,rro de expediente, contados a partir da

,r Í:,rnecidos durante o prazo de vigência
.,;,;,i contados da Ordem de Fornecimento

, rúr não poderão exigir uma da outra o

,,r:,rr-uÍr'l€fito convocatório, considerando-se

., .'.e riiis registrados nesta Ata de Registro de
,:; l,irnilhas, podendo promover a aquisição

. ,-,ouundo ainda realizar licitação específica
. -.c, e rÍl igualdades de condições e preços, o

, ,.,s r.1o Art, 15, § 40 da Lei 8.666/93.

r_:,.

1 (::

,,,- i.-:i .."-lLi.., llU:

r
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o Sub:;L,..r, .rj l

exigid.,
QUâFttr . :

. Aloc.,
e satil;r ; .

o Resi_..
fornec,, ,

Munic,,
. Resl.. ,

faltas
o RêSr.

decor,
eSSa i

o Re!,i-
Autor'
. Nã-
e exl,, '

. Não
fusãu

g!L-r,
Pelo

PâcLt-:
prev;

§ôIâ; ,.
I-a.r .

II-,.
CêOtu 7 :

fornc-,, , ,

-i[,rGIPE
..:.JiA BRANCA

,i:; T CONTRATOS

ri:;tro de Preços, as exigências de habilitação
,,,..r'L.rÇão que dará origem à mesma, sob pena

. i:;tas;
, ircô, modelo e preço registrados e na forma

..rrilrcque em desacordo com as especificações
, .,::, vício ou que vier a apresentar problema

.: rrrn perfeito fornecimento, de forma plena
iLrtí Clâ ao Município;

...,i-.,rigações e tributos decorrentes do
i..r , iioVeodo/ quando solicitado, fornecer ao
,.-,i,uetentes;

,.,1-,.,is, estaduais e federais, decorrentes de

..,.i.,irrcnte ao Município e/ou a terceiros
:í'lrecimento/ não excluindo ou reduzindo

,i,.irnento pelo Município;
. çerrÇôs ou quaisquer outros Termos de

,..r iui.necimento;
, r,i, juLo firmado com O Município, sem prévia

.: i .;irslerência total ou parcial, bem como a

: ., urruêrlcia do MunicíPio.

ii ruxecução total ou parcial do objeto
, .,r .ro Adjudicatário as seguintes sançõesí
.. ,,reviô defesa, sem prejuízo de perda da

rí.,i i,ur dia, até o máximo de 10o/o (dez por
-,,,. ,., rle atraso injustificado na execução dos

valor total do(s) material(is), no caso de

...Ç..t, e impedimento de contratar com a
. ,.,:,J anOS;

, ,,,.,i com a Administração Pública.

..,-:ro-i:E-@,

.. ...- ,(cgistro de Preços;
iienho ou instrumento equivalente no prazo

-.;,-,',tável;
. ; r,,r,o, na hipótese deste se tornar superior

, ,,. rsLas na cláusula anterior, parágrafos IV

, r.::, iripóteses previstas nos incisos I, II e IV
. - ,je|enciador, assegurado o contraditório

o ManLLrt', .1. l

OU COrlti:{,{ - i

de sua rr:!lci:i . ; ,.' .,
o Forncr." L,' i|,, ;

previst.r;

III -
inex,
IV-
Adn'r,
V-t.

!]L-i'= ::''
O reg
I-O.
II-.
estab.t,. ,,
III -

àquel.
IV-
ev.
Pará -,

dest..
€ â ãi,.
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dxeT
i.iir., "SEiiGIPE

. : ,. ., .,.ÊiA BRANCA

.Uf--E!,,rr-i-,,., *.,.,r:,., i,, : . \-i.. ., tlÃA
Na forj,, t ( j\, tt: ..: .,!,(, . i,,.r!, .../ t:., .,(;d/93, fica designado o Sr. Saulo Mendonça

§1o - ' , , ' u, r.ribuições, verificar a conformidade do

fornec,i, r:r.. i ,r . Ír, i , ' arJas, se os procedimentos são adequados
pâraÇ: ': : '

s2o ,.rludicatário de suas responsabilidades
contri'ili1,,i:;.

rlo B.-

.UL-Q." ' '

AS D,,, .i , i-oi ..: Areia BranCa, EStadO de Sergipe, COmO\' único r . . ; . rr l)orventura surgirem acerca do presente

inStfUtill .i.- rrl.'!iu.

E, pOr r.':;t.;í. :;, ,it), | . ,i.!ril üSsinam este inStfUmento, a fim de qUe

prod.

de 2019,

üÍlANCA
, ..,. ARP

..; riiis SANTOS
.,, ii,.l

,-:,.. 1

r

23



#:ss
[t,-i ",, ' i: SERGIPE

i',-J:+ICi: l', ;iREIA BRANCA

'.: : :: .t- o
REiir:,, r' PREçOS

Este docurli-.r,,,o i' ;lnrlr, into.t r,,.!n 6l;1 r"t:. lro de PreçOS no 12019, celebrada entre
O Município rlrt Artri;r flr rrl(,r, ,' ,',1)llr,' , ,oS eStãO a SegUir fegistfados, por item, em

face dr rririi o rlo Pre 6 1;1 r;.;r,,1q1ii1i rt3 , v SRP.

Ão

t-

EÍ.1i, RÉSÂ:
CNPJ:

Lt'JD.:

REPII,[:SEI,iTANTE
LTGAL:

VALORUNQ'rDE.ITE r.i

rT I
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