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ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
DIVISÃO DE LICITAçÕES E CONTRATOS

1. DISPOSIçÕES PRELIMINARES

o MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA, por através da PREFEITURA MUNICIPAL, inscrita no

cNPJ sob o no 13.100.995/OOO1-04, com a participação do FUNDO MUNICIPAL DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL, inscrito no CNPJ sob o no !4.787.72010001-53 e do FUNDO

MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ sob o no 11.402.091/0001-08, por intermédio de

seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria no 59/2020, torna público, para

conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação do tipo MENOR PREçO POR ITEM,
sob a modalidade PREGÃO PRESENCTAL No 0612O2O SRP.

DATA DE ABERTURA: 30 dE AbTiI dE2O2O'
HoúRro: o8h (oito horas)
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Praça Joviniano Freire de Ollvelra, s/no, Centro'

i.f. n ticitação será regida na forma da Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, e,

su bsidia ria mente, pela Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, obedecendo integralmente o

iegulamento aprovado pelo Decreto Municipal no 958, de O1 de outubro de 2018, e ainda, pela

Lei complementar no 1)3, de 14 de dezembro de 2006, Decreto Municipal no 1.072, de 08 de

;aneiro áe 2020, e, pela instrução Normativa no 05, de 27 de junho de 2014, observadas as

àlterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais'
1.2. Fazem parte deste instrumento convocatório os seguintes anexos:

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA; -
ANEXO II . MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRADA NA CONDIçAO DE ME/EPP;

ANEXO III - MODELO DE PROCURAÇAO;
ANEXO IV - MODELO DE DECLARAçÃO REQUISITOS DE HABILITAÇAO;

ANEXO V - MODELO DE DECLARAçÃO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES; 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 possíve1 aquisição de

açúcar ào tipo cristal, para atender às necessidades das Secretarias do Município, do Fundo

úrni.ipur de'Assistência Social e do Fundo Municipal de Saúde deste Município, nos termos do

Decreto Municipal no 864/2077, conforme especificações técnicas constantes no Anexo I deste

Ed ita L

3. DOTAçÃO ORçA}IENTÁRIA

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

orçamentários consignados no Orçamênto Programa de 2O2O deste Município e dos respectivos

Fundos Municipais Je Assistênciá Social e dé Saúde com dotação suficiente, obedecendo à

classificação pertinente.

4. CONDIçÕES PARA PARTICIPAçÃO

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

item, em atendimento aos preceitos do art. +8, 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

)oi,u, ut 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, podendó adotar como modelo o disposto no Anexo II do presente instrumento, e
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MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

DIVISÃO DE LICITAçÕES E CONTRATOS

ainda, também poderão participar os M icroem preendedores Individuais (lvlEI), sendo que esses
demonstrarão tal condição apenas apresentando o registro de inscrição na receita federal;
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 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;
cj Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração
Pública, direta ou indireta, Fedêral, Estadual ou Municipal, bem como as que estejam punidas,

com suspensão do direito de contratar ou licitar com a Administração Pública;
d) servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao órgão promotor da licitação, bem
assim empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico.
4.3, A participação na licitação importa total e irrestrita submissão dos proponentes às

cond ições deste Ed ital.

5. DO CREDENCIAMENTO E REPRESENTAçÃO

5,1. A Licitante deverá apresentar-se para credenciamento, junto ao Pregoeiro, por intermédio
de um representante que. devidamente munido de documento que o credencie a participar

deste certame, venha a responder pela empresa licitante, devendo, ainda, no ato de entrega
dos envelopes, identificar-se, exibindo a carteira de Identidade ou outro documento
eq u 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 credenciamento 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 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

empresar 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 credenciado. É impreScindível que estejam expressos os poderes

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

pratÉar 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

Estãtuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e

assumir obrigações em decorrência de tal investidura, exibindo a Carteira 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 lo.52o/20o2 e inciso v do art. 10o do Decreto

f4unicipal n" 958/2018. A referida declaração deverá ser apresêntada juntamente com o
documento de credenciamento, fora dos envelopes que contém os documentos de habilitação e

proposta, podendo utilizar como modelo o estabelecido no Anexo IV, deste Edital;
b.S'. n eropon"nte que não trouxer o documento referente ao credenciamento, não terá sua

proposta por escrito invalidada, 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 desclassificad as, sucessivamente, na

habilitação;
5,6. Não será admitida a participação de um mesmo representante legal e/ou procurador.para
mais de uma Licitante; Ilz
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5,7. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatária, a não ser
como assistente ao at_o público.
6. DA APRESENTAçÃO, DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

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

Documentos de Habilitação será pública, dirigida pelo Pregoeiro, em conformidade cÔm este

Edital;
6.2. O representante legal da licitante deverá entregar os Envelopes "Proposta de Preços" e
,'Documentos de Habilitação", devidamente lacrados, em papel não transparente e separados;
6.3. O envelope da Proposta de Preços deverá ser apresentado, contendo as seguintes

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

6,4. O envelope dos Documentos de Habilitação deverá ser apresentado, contendo as

uintês informa es:

6.5, Não será admitido o encaminhamento de proposta via fax, postal, por meio eletrônico ou

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

quaisquer documentos, nem a retificação de preços ou condições;
ó.7. O recebimento dos envelopes não conferirá às proponentes qualquer direito contra o

Município, observadas as prescrições da legislação específica.

7. DA PROPOSTA DE PREçOS

7.1. O envelope "1", com o título "PROPOSTA DE PREÇOS", deverá conter:
7.1.1. A(s) Proposta(s) de Preços da(s) Licitante(s), redigida com clareza, em língua

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

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

seu preposto, legalmente esta belecido;
7,1,2. bs preçds 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 englôbarão todas as despesas diretas ê 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 obieto

desia Liãitação. Não será permitido, portanto, que tais encargos sejam discriminados em

sepa rado;
2,i.3. aazão 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. ôeÃcrição detalhada do objeto da licitação, inclusivê marca (quando couber),

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 úteis, contados da data de aceite da Ordem de Fornecimento;
7,1.6, Existindo discrepância entre os valores unitários e totais, prevalecerão os unitários e,

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

últimos;

3

nformagões:
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA
ENVELOPE NO 01 - PROPOSTA DE PREÇOS

RANCA
ENVELOPE NO 02. DOCUMENTOS DE HABILITAçÃO
EDTTAL DO PREGÃO No 0612020 SRP

IRazão social da empresa licitante]
lEndereço, telefone e fax da
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7,L,7, Os preços serão fixos e irreajustáveis durante o período de vi9ência da ata, e deverão

trazer inclusoi oS impostos, taxas, fretes e quaisquer outras despesas, inerentes ao objeto
licitado;
7.2. A simples participação neste certame implica:

a) a aceitação de todas as condições estabelecidas neste Pregão;
Uj que o piazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos, contado da

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

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

considerado como aceito para efeito de Julgamento.

8. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAçÃO

domicílio ou sede do licitante;
á,à.O. proru de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a

upiÀi"ntuçao da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT; (
fio
v

8.1, Da Forma De Aprêsentação
á,i.f. e Licitante deverá inciuir no envelope no "2", com o título - DOCUN4ENTOS DE

únaff-ffAçÃO, os seguintes documentos em original (desde que esses possam ficar rêtidos e

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

competente ou por servidor áa Àdministração, ou publicação em órgão da Imprensa Oficial;
g,r.'2. Caso as cópias dos documentos venham acompanhadas dos originais, esses últimos

àeverão vir fora do envelope de documentação a fim de evitar transtornos e facilitar os

trabalhos do Pregoeiro.
8.2. Da Habilitação Jurídica
8.2,1. Registro Comercial, no caso de empresário individual;
8.2.2. Atõ constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se

tratando de sociedades comerciais er no caso de Sociedades Anônimas, acompanhado de

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

"ú:"ti"á. 
sociais, a execução de atividades da mesma natureza ou compatíveis com o objeto

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

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

órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
8.3, Da Regularidade Fiscal e Trabalhista
8.3,1. provã de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do l4inisterio da

Fazenda;
S.i.Z. proru de inscrição no Cadastro de Contrlbuintes Estadual ou Municipal, se houver,

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

com o objeto deste Edital;
g.S.S. piova de regulaiidade relativa à Seguridade Social (INSS), através de Certidão

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

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

da Portariá Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2 de outubro de 2of4i
S.3.4.CertificadodeRegularidadedoFGTS-CRF,relativoaoFGTS,expedidopelaCaixa
Econômica Federal (CEF);
8.3.5,certidõesderegularidadedesituaçãoparacomasFazendas:Federal,mediantea
ãpiuiániuçao da Certidão Conjunta Negativã de Débitos relativos a Tributos Federais e Dívida

À[iru Ou únião, expedida pelá Procuraáoria Geral da Fazenda Nacional ou pela Secretaria da

Receita Federai, 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 2Q1,4; Estadual,
mediante'a apresentação ãa Certidão Negativa de Debitos Estaduais, emitida pela Fazenda

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

ãá-ê"iúaà" ruágativa de Débitos Municipais, emitida pela Fazenda Municipal do respectivo do
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8.3'T.Acomprovaçãoderegularidadefiscalsoment.eseráexigidanocasode.Viremasera(s)
adjud icatá ria (s) Oeite certarié, nos term-os do art' 42 da Lei Complementar no.123/2006;

4.3.7,1 No entanto, as Iicitantes deverão apresentar os documentos elencados nos subitens

8.3.14 8.3.5 deste Edital, mesmo que contenham alguma restrição;

8.3.7,1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal. exigida neste

Éàiür, ãafaãl u.rugráao(i) á prãzo ae 05 (cinco) àias úteis, contados a partir do momento

;;;ú;;";i;;) aecraraoa(àl'a(§ vencedora(s1, piorrosáveis por isual período' a critério do

Municipio, para a reg u la riz"íaã'ãã aocumentàçao, pagã'"nto o' parcelamento do debito' e

"Ãirráo 
i"'"r"ntuaii certidõLs negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;

a3.7.1.2, A não regularizáõáo ãíàot"entação, no prazo previsto no subitem 8'3 7'1 1'

inlpill.a a".roência-do airãitãa(s) contrataçãó(ões), sem prejuízo das sanções previstas no

art. 81 da Lei no 8.6667ôã, 
-'tãnoo 

facuítado à Administra.ção. :onuo:ui--l:^ 
Licitantes

remanescentes, na ordem'ãã' .futtin*çao, para celebrar(em) a(s) contratação(ões), ou

revoga r a licitação.
e,+, beclaraçáo Relativa e Trabalho De Menores
8.4.1. Declaração firmada pela Licitante, nos termos do modelo - Anexo v deste Edital'

;;;;;;t;;;; qüe não porrri .uno' de dezoito anos em trabalho noturno' perisoso ou

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

a partir de quatorze anos.
8.5. Da qualif icação técnica:
g.5,1. Autorização de funciJnamento da empresa emitido pela Vigilância sanitária Estadual ou

Municipal (art. 30, I da Lei no 8.666/93);
8.5,2, Comprovação de upiiaã" pããiíesempenho de,atividade pertinente e compatível em

ca racterísticas, quantiaaoes Jiiu"ã, .à, o objeto da ticitação (art. 30, II e §10, I da Lei no

8.666/93);
8.5'2.1.Acomprovaçãodeapttdãosupramencionadaseráfeitaporatestadosoucertidõesde
fornecimento similares o" .oãpÉ*iaááã iecnotógica e operacional e equivalente ou superior -

rornecimento de açúcar d";iô;;iri;i;. no.ã da ticitante, fornecidos por pessoas jurídicas

de direito Público ou Privado;
8.6. Da Quâlificação Econômica Financeira
8.6.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata' expedida pelo.distribuidor.da sede da

pessoa jurídica, o, Oa e*efrçaá patrimo-nia-|, expedida no domicílio du p-"jt-o1^l'..ti:" No caso

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

30 (trinta) dias da data de sua emissão;
8.7. Os documentos emitiã;; uiu intérn"t, por órgãos ou entidades públicas, dispensam a

necessidade de autenticaçã; ", "r 
.uro de deiiciência nas informações constantes no

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

conferidos via Internet oriuniu u-t"são, para verificação da regularidade. A Admrnistração

não se responsa bitiza rá peiJ ev"ntrui ina irponibilidade áos meios eletrônicos de informações,

no momento da verificaçãã áu nàOifituçaô. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo

apresentados o, do.r."ntài atcançados pela verificação, a Licitante será inabilitada;

8.8, Não serão aceitos proto.ãiãi d" 
"nti"gu 

ou solicitação de documento em substituição aos

documentos requeridos no presente Edital e seus anexos;

8.g. promovida 
" ho-oroduiao áà ti.itaçao, esta será devidamente comunicada a todos os

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

(sob a guarda do eregoeiro;l p"fá piuto d-e 15 (quinze) dias' findos os quais a documentação

àeverá 
-ser 

retirada, sob pena de inutilização'

9, DO PROCEDIMENTO E 
'ULGAMENTO 

DAS PROPOSTAS E DA HABILITAçÃO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

DIVISÃO DE LICITAçÕes r conrmros

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

007..

denciamento dos interessados;
ntes, o Pregoeiro procederá a abertura das

nte, a conformidade das propostas com os

Drocessamento do Pregão, iniciando-se com o cre

9.2. Após a fase de credenciamento das licita

Propostas de Preços, verificando, preliminarme
5
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requisitos estabelecidos no instrumento convocatório e seus anexos, com a consequente

divulgação dos preços cotados pelas licitantes classificadas;
g.3, Éaia fins de iúlgamento e classificação das propostas será adotado o critério do MENOR

pREçO pOR ITEM,- observados os prazos máximos para o fornecimento, as especificações

tecni'cas 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;
ó,a. s"iao qualificadas pelo pregoeiro para ingresso na fase de lances a Licitante que

ãpiurãn1u. a proposta aê menoi preço, em conformidade com o Anexo I' e as demais

Licitantes que tenham ap.esàniado proiostas em valores sucessivos e superiores em até 10olo

ú;;;;; cento) à de menor p,uço. Éuru' julgamênto e classificação das propostas será adotado

o critério de menor Preço Por item;
9.5. Não havendo peló menos 3 (três) propostas de preços na condição definida i1 i.:a
ãÀi"rior, serão seleiionadas as propostas que apresentarem os menoret p 

f-ço]'- 3=t! 
o maxrmo

áà : ttietl, independentemãntã a'o valor. No caso de empate nos preços' serão admitidas

todas às piopostas empatadas, seja qual for o n-úmero de licitantes;
g,5,1. Será concedida prioridade-de contratação de microempresas e empresas de pequeno

áárt","aiuou, local ou regionãlmente, até o úmite de dez por cento do melhor preço válido,

nos segu intes te rmos:
g,S,f.í, Aplica-se o disposto neste subitem nas situações em que as ofertas,apresentadas

pelasmicroempresaseempresasdepequenoportesediadaslocalouregionalmentesejam
iquaisouaté10o/o(dezporcento)superioresaomenorpreço,apósaaplicaçãodobenefício
geral ;

ó,s,.i.2, A ordem de prioridade será estabelecida, primeiramente, em função das empresas

t.uii; ". não havendo empresas locais nessa condição, passar-se-á, então' às empresas

reg iona is;
9.5,1.3, A microempresa ou a empresa de pequeno porte sediada local' primeiramente' ou

i"!ionutr"nt", posteriormentà, em caso de nào haver empresa local' melhor classificada

poáerá apresentu.. proporú'd" pr"ço inferior àquela considerada vencedora da licitação,

situação em que será adjudicado o objeto em seu favor;
;.;,iJ. Na hipótese di não contratãção da microempresa ou da empresa de pequeno porte

ieàiaaa tocat ou regionalmente com bãse na alínea "c",. serão convocadas as. remanescentes

[rã-joru"ntrru se enquadrem na situação da alínea .,a,,, na ordem classificatória, para o

exercício do mesmo direito;
9,5.1,5, No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microem p^resas. e empresas

ã" p"qr"no porte sediadas local ou regionalmente, será priorizada a preferência às empresas

locais, persistindo o empate, será realizado sorteio;
g.i.z. n aplicação aa margem de preferência não.autoriza a contratação por preço acima da

media de mercado, apuradá para fins de abertura da licitação'

9,5.3. Considera-se:
ó,i.á,f. Âmbito local - sede e Iimites geográficos deste Município;

ó:;:ã:;: Àruiiã *gi""ãi I os mu nicíúos-circu nvizinhos, através das microrresiões, conforme

definido pelo Instiúto Arasilelro de Geografia e Estatística - IBGE e assim considerados,

especificamente: campo do arito, Itaba'iana, Macambira, Malhador, Moita Bonita e são

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

também, para determinação da ordem de oferta dos lances;

à".i. õ práà"ãii" lonvioaia, ind ividua lmente, as Licitantes qualificadas, na forma d.os itens 9 3

á g.o, u alresentar os lances verbais, a começar pela autora da proposta escrita de maior

oreco. seouido das demais, em ordem decrescente de valor;

ó.ãló pri,s""ià poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo para lances, bem como

;';;l;|. oí percentuat ,ini.o puru redução dos lances, mediante prévia comunicação às

li.ituntur, concordância destas e expressa menção na Ata da Sessão;

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

l.-t 6
(
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presentes;
9.22. Toda e qualq uer declaração feita Pelos rep resentantes legais e/ou procuradores das

Licitantes deverá constar em Ata. Não terá validade qualquer reclamação posterior sobre

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

9 .23. Constatado o atendimento aos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a

citante será habilitada e declarada vencedora do (s) item(s) ofertado(s);

g.10, No tocante aos preços, às propostas serão verificadas quanto à exatidão das operaçoes

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

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

efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta;

ó.if- será(ao) vencedora(s) aquela(s) que ofertar(em) o menor preço por item;

9,12. A etapa de lances será consideiaàa encerrada quando, indagadas pelo Pregoeiro, todas

ás participantes qualificadas manifestarem desinteresse em apresentar novos lances' ou

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

ó,ii, Curo não se realizem lances verbais, será verificada pelo Pregoeiro a conformidade entre

uií pioposutt) escrita(s) Jà-rneno.(esi preço(s) e o valor estimado para a contratação'

riàã'njo J"auoà'a aceitaião de proposiaftl com-valor(es) superior(es) ao(s) estimado(s) no

Termo de Referência - Aáexo I deste Edital, no(s) item(ns) corresponde nte(s);

9.14. Declarada encerrada u 
"tãpã 

ã"iun.". e'oidenudat'as propostas, o Pregoeiro examinará

a aceitabilidade da(s) primeira(s) classificada (s), quanto ao objeto e valor(es)' decidindo'

motivadamente, a respeito, fiàáJo veaaaa 
'a 

aceitação de- proposta(s), com valor(es)

,.iia.qrl suferior(es) utor) 
"iiiÀuao(s) 

no Termo de Referêncta - Anexo I deste Edital,

no(s) item(ns) correspondente(s);
ôliã. ô pró"iro poderá nãàãáiu,. com a autora da oferta de menor valor, com vistas à

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

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

uí óontir"ruÀ cótação de obj;to diverso daquete requerido nesta licitação. 
.

9.17. Sendo aceitávet(is) ais) pitposta(s) finat(is) classificada(s) em primeiro lugar, inclusive

;;;;i"-;;-;;;iur, àpá, ;;s;.i;çã" à". o eresoeiro, será(ão) aberro(s) o(s) envelope(s)

Jont"nao a documentação de Éabiliiação da(s) lici[ante(s) que a (s). tiver(em ). formu lado, para

;;;;il"çá" áur rru, cándições de.ha-bilitação, descritas no item I deste edital;

ó.18. # a oferta não foi aceitável, ou- se a Licitante desatender àr 
"* is "_1.1T,., 

p^11 :
Àabilitação, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes de menor preço' negoclara com a

Suaautora,decidirásobreasuaaceitabilidadee,emcasopositivo,Veriflcará,as,condiçõesde
habilitaçãoeassimsucessivamente,atéaapuraçãodeumaofertaaceitáVelcujaautora
atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarada vencedora do(s) lote(s)

ofertado(s);
g.lg.Todasaspropostaseosdocumentosdehabilitaçãoserãorubricados,obrigatoriamente,
pelo pregoeiro, pela Equipe ãÉ Áp"i" e pelos representantes legais das Licitantes presentes à

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

contendoaDocUmentação,nãocaberádesclassificarasLicitantespormotivorelacionadocom
;;;;-d;", iatvo em |.uião du fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento;

9.21, o encerramento o" 
-qruLq'"i 

das sessões, será lavrada Ata de Reunião' para

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

EquipedeApoio,senecessário)epelosrepresentanteslegaise/ouprocuradoresdasLicitantes

Li
9.24. Caso haja intenção Por Parte da(s) Lic itante(s) de recorrer contra a decisão do

Pregoeiro, a(s) mesma(s) aguardará(ão) o ence rramento das fases de Classificação das

Propostas e de verificação dos Documentos de Hab ilitação das proponentes, de acordo com a

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

9.25. Se todas as ProPostas forem desclassificadas ou todas as Licitantes inabilitadas, o
da Lei

Pregoeiro poderá fixar o Prazo de 8 (oito) dias úteis, nos termos do art' 48, § ?o

7
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&or,-

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

documentação, escoimadas das causas da desclassificação ou inabilitação'

10. Do REcuRso, DA ao:uorcaçÃo E DA HoMoLoelçÃo

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

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

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

ór"-Àrriau de carta de credenciamento ou procuração com poderes específicos para tal. As

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

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

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

10.2. A falta de manifestação, imediata e motivada, da Licitante, ou sua ausência na sessão,

irpãrtura a decadência dó 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, õ ácoini.ento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de

aproveitamento;
10.4. Os recursos e as cOntra razões interpostos pelas Licitantes deverão ser entregues no

ietor de licitação deste Município, no prazo estabelecido no item 10.1, das th às 12h,

diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados;
10.5. Interposto o recurso, o eiegoeiro- poderá reconsiderar a sua decisão ou encarninhá-lo,

devidamente informado, à autoridade competente;
10,6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade

.-"rp"ú;i; adjudicará o objeto do certamã à Licitante vencedora e homologará o

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

i nsuscetíveis de aproveitamento.

11. DO REGISTRO DE PREçOS

11.1. Convocado, o licitante vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para assinar a Ata

de Registro de Preços, como previsto no art. 64 da Lei no 8'666/93;
if .z.-n adjudicaião do obieto será efetuada mediante assinatura da Ata de Registro de

É."ço.; u 
",nprutá 

adjudicaiária, que convocada, no prazo de validade de s-ua proposta' a

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

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

ii.3. À iicrtánte adjudicatária deverá manter, durante toda a validade do Registro de Preços,

ãoÀpatibilioade .oÁ ur obrigações por ele assumidas, respeitadas todas as condições de

Àauiiitação e quatificação aqui eiigidas, na forma do art. 55, XIII da Lei no 8.666/93;
11.4, Havendo interesse públicoã no caso de serviço não previsto no termo de referência, a

futura contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e

supressões, de qualquer ordem, que se fizerem necessários, até os limites fixados na Lei no

8.666193;
11.5. A Ata de Registro de Preços decorrente desta Licitação terá validade de 01 (um) ano,

àntado a partir da-data de sua ássinatura, nos termos do art. 15, §30, III da Lei n' 8.666/93;

11,6. A assinatura da Ata de Registro de PreÇos terá efeito de compromisso de execução dos

serviços nas condições e quantitativos estabelecidos neste Edital;
rr.z. os preços registrados poderão ser revistos em caso de desequilíbrio econômico-

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

ll.g,Desdequedevidamentejustificadaavantagem,aataderegistrodepreços,durantesua
,igen.iu, poderá ser utilizada por qualquer ór9ão ou entidade da administração pública que

nío tenha participado deste certame, mediante prévia anuência do Município de AreiatBranca;r
llo
I



11.8'1' os órgãos e entidades que não participaram deste registro de preços, quando

J*ãi",."Àlur"i uso da futuiá àta'de registro de preços, deverão consultar o Município de

Areiá Branca sobre a possibilidade de adesão;

11.8,2. caberá ao(s) oeneriàãiiãis) titula(ãs) da ata de registro de preços' observadas as

condições neta estabetecidJ, 
-;;# 

pàia ai"itaçao ou não do fornecimento decorrente de

adesão, desde que não pt":Loiõ,ã ás obrigaçõás 
. 
presentes e futuras decorrentes da ata'

;;*;ie..;;. o Município aânràia Branca e olundo Municipal de sa-úde; -
11.8,3. As contratações "oiàiá""it 

puiu orgaor não participantes não poderão exceder, por

órgão ou entidade, u .". poi ."nú'Jos quántitativos dos itens descritos no anexo I - termo

de referência - do Presente edital;
11.8.4. os quantitativos o"IãLánt"t de adesões não poderão exceder' na totalidade' ao

quíntuplo do quantitativo o".uãu it". registrado na ata de registro de preços para o Município

ie nreia Branca sobre a possibilidade de adesão; r ^*- -^Á- ,

11.8,5. O Município o" er"iã-àruniã iáÃãntu poderá autorizar adesão à ata após a primeira

contratação por órgão integrante da ata;
11.8.6. Após a autorização;;;ü;;;!'""ciador' o órgão não parti^cip:nt,e deverá efetivar a

*nirutuçío *ricitada em até no'e-nta ãias, observado o prazo de vigêncra.da ata;

11,8.7. Compete ao órgão ia" pãrii.iã""t" os atos relaiivos à cobrança do cumprimento pela

contratada, das obrigações 
-.ãítiuiru'ir"nte 

assumidas e a aplicação, observada a ampla

defesa e o contraditório, aã eventuais penalidades dêcorrentes do descumprimento de

ctáusulas contratuais, ". 
|."rãiao â, iuãi piopriur contratações, informando as ocorrências ao

órqão gerenciador.

12. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAçÃO

12.1, A execução do Registro de Preços será fiscalizada pelo servidor Otávio Felipe dos

santos, com autoridade puiu 
-"'ãLu', 

ánl no'" deste Município' toda e qualquer aÇão de

ãri""i"ça" 9eral, controle e fiscalização do objeto da ata'

13. DO PAGAMENTO

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

mediante apresentação Our- *iurJii.uis/fatu ras, objeto'do Registro de Preços As referidas

notas fiscais deverão t"r'"p"r;;i;;;. no pràto.áro deste Município' acompanhadas da

;;;;i";i;;r;""t"çá" úoir ã q'ituçao' Nota fiscal'.com o respectivo termo de recebimento'

atestado pelo setor .o.p"ià''tJ áo Município' certidã-o de Regularidade Fiscal para com as

;;;;J;. 'Federal, Estadual e municipal, e perante.o INSS' FGTS e CNDT; 
. - -

13.2. Na hipótese oe estaiem oi ããá""ntot discriminados no item 13' 1 com a validade

expirada, o pagamento ri.u|.J|.etúo ãtJã uôt"t"ntução de novos documentos' dentro do prazo

ãâ''rriiã"ã*- íão cabendo- Jo 
-t',,|unicípio 

nenhuma responsa bilidade sobre o atraso no

?"r13l§!i3;,0"s 1s (quinze) dias contados da data em que os pasamentos estiverem retidos,

sem que o fornecedor "r|."á;ã 
;;;;"*"çãá nábit pu|.u iiberação dos seus créditos' o

reqistro do mesmo podera ,àt tantetuOo, ficando assegurado a ele' tão somente' o direito ao

recebimento oo pagumento ãoi materiais efetivameníe entregues e atestados na forma do

item 13.1.

14. DOS REATUSTES DE PREçOS
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14.1. Os Preços reg istrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos

preços praticados no mercado ou cancelados Por fato q ue eleve o custo dos itens registrados,

cabendo ao órgão ge renciador Promover as negociaçoes .l unto aos adjudicatários, observadas
de 199 3;

as d isposições contidas na alínea "d" do inciso I1 do caPUt do art.65 da Lei no 8.666,

9
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14.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo

superveniente, o órgao gerenciaaài iÀnuotutà os aaiuáicaiários para renegociarem a redução

dos preços aos valores praticados pelo mercado;

ia.i. õ- 
"ájroicatário 

ooriga;'a repassar ao.Município todos os preços.e vantagens'

ot"riaaos ao mercado, ,"rpiu q," esses forem mais vantajosos do que os vigentes;..

14.4, Quando o preço de mercado tornar-se superior uot pr"çot registrados e o adjudicatário

não puàer cumprir o compromisso, o ór9ão gerenciador poderá:

14.4.1. Liberar o adjudicado dãárprãrit"ro assumido, caso a comunicação ocorra antes da

assinatura do termo o" .oni|.ãü,'ã J;Ã upiituçao da penalidade se confirmada a veracidade

dos motivos e comprovantes apresentados; a^ a^ ^^-
14.4,2. Convocar os demais aáiuaicatárioj par-a assegurar igual oportunidade de negociaçao;

L4,4.2,1, Não havendo c*ito 
-nus 

negociações' o órgãõ gerenciador deverá proceder à

revogação da ata de regisiio- O"-p."çoí ad-otando as-medidas cabíveis para obtenção da

contratação. mais vantajosa ;

L4.4,2,2, E vedado efetuar acréscimos nos valores fixados pela ata de registro-de preços'

inctusive o acréscimo o" qr" tiJiãã utínea "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 I1, a|íneas'.a,, e'.b,,, da Lei

8.666193, com a lterações posteriores;
15.2, os itens, objeto o"rtu 

-fi.ituçao, 
deverâo ser.entregues nas sedes dos. respectivos entes:

secretarias da prefeitura, rrnão-úrni.ipul de Assistêncá social e Fundo Municipal de saúde,

sendo recebidas po,. runcioiJiá, Jo tolat destino, de forma parcelada, mediante solicitação

destas e nas quantidade.,nai.àaãr É"f á.-."r.ur,'no horário de expediente, contados a partir

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

prazo de vigência estabeleclão. Findo esie, as partes não poderão exigir uma da outra o

exaurimento dos quantitativos previstos no instrumento convocatório' por mêramente

ãrúrutirot, consideiando-se perfeitamente realizado o objeto contratual;

15.4. As quantidades inoi.uiãr'nã i"r.o d" n"furência Ànexo I são meramente estimativas,

oodendo ser alteradas para menos, de acordo com as necessidades deste Município e dos

Fundos de Assistência Social e de Saúde;

15.5. Os fornecimentos ","*iuOot 
em desacordo com o estipulado neste instrumento e na

,r"pàti, iã 
"aiudicatária 

serão rejeitados, parcial ou totalmente' conforme o caso;

15.6. Caberá ao fiscal ou ei", á-i".uuimento e a atestação da(s) Nota(s) Fiscal(is) Fatura(s)

correspondentes aos materiàã;i;;;; ;; 
'unicípio' 

em plenô ácordo com as especificaÇões

contidas no Anexo i deste Edital'

16. DAS SANçõES ADMINISTRATIVAS

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

proponente que se recusar u'ctlmiri|.'a obrigação' bem como vier a fazê-lo fora das condições

ê ê<ôp.iricacões oo. 
"tu 

o.ooàIià5'ii'ã"rÃ"íiJ, ãstará suieita' de acordo com a gravidade da

;"ü';; .;iú;i; io vunicípio, as sesuintes sanções administrativas:

16.1.1. Advertência;
16,1.2' Multa na forma prevista no item 16 2;

i;:i:;: ;;rp";raÀ tà-ãorariu de participar de ticitações 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 qru ," |."r"''Jã 
'tJÃ 

int"tio|. será aplicada até o limite de 2oo/o (vinte por

cento)doValordaadjudicaçãoelnocasodeatrasonãoiustificadodevidamente,cobrar.se.á
1olo (um por cento) po|. oiu, l-JiJ o ,urã, au respectiva ttota de Empenho, o que-não impedirá,

acritériodoMunicípio,aaplicaçãodasdemaisSançÓesaqueserefereoiteml6.l,podendoalç'-' ro

I)
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multa ser descontada dos paqamentos devidos pelo Município, ou cobrada diretamente da

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

pãpo.tu, futf,u|. or'frauaar'Àa àxecução do objeto, comportar-se de modo inidôneo' fizer

declaração falsa ou cometer fiaúe fiócaf, garaniido o direito prévio da citação e da ampla

;;i;;.,;;rá impedida oe ricitai e contratartom a Administração, pelo prazo de.até 05 (cinco)

;;"r,-t"; prejuízo da apliiação das demais cominações legais' tudo proporciona lmente ao

õã'a"-.rf áuoílidade da àonaúta apenada, enquanto perduraiem os motivos determinados da

;r;içã; ;;'até que seja promovida a reaúilitação perante a própria autoridade que aplicou a

penalidade;
16.4'Aaplicaçãodaspenalidadesseráprecedidadaconcessãodaoportunidadedeampla
defesa por parte da adjudicatária, na forma da lei'

17. DAS DISPOSIçõES FINAIS

17.1.Até3(trêS)diaSúteis,antesdadatafixada-pararecebimentodaspropostas,nostermos
da art. 11, do Decreto' ü,nl.ipuf no 958/2018' qualquer pess-oa poderá solicitar

ãLruilii.ãniot, provldências ou impugnar o ato convocatório deste Pregão;

i;.i:i, À;rr"ientação de impugnação contra o presente edital deverá ser protocolada no

Setor de Licitação a"rt" r'runrcifrã,'nãíorario das AL às 12h, diariamente, exceto aos sábados,

domingos e feriados;
r-,.L.2, o esclarecimento de dúvidas e informações, sobre o presente Edital, poderão ser

requeridas, por escrito, uo ãÃg*itá á' Membros. da 
-Equipe 

de Apoio no Setor de Licitações e

contratos do Município, no-Éã|.atio das o8h às 12h' diariamente' exceto aos sábados'

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

mail : licitaab@gmail.com;
ir.i.t, o eà!oeiro decidirá sobre a impugnação no prazo de o2 (dois) dias úteis;

17.1.4. Caso seja acolhida à impugnaçáo ionira o ato convocatório' será designada nova data

para a realização do certame;
ii.i. qrãrãrá, modificação- no Editat será divulgada peto mesmo instrumento de publicação

em que se deu o texto originui, rããorinao-se o-prãzo inicialmente estabelecido, exceto quando,

inql,àiiionur"t.ente, a alúração não afetar a formulação das propostas;

i;.;J. õ;;; a adjudicatária ;ã;;;;;;'"ç" pu|.u 
'"c"b"t 

a Nota de Empenho' no prazo de 05

(cinco) dias consecutivos io i"."oi'À"nio do aviso da adjudicação, ou, quando convocada

àã"ã a" prazo de vatidadá de sua proposta, não apresentar situação regular, de que trata o

item g, deste Edital, o wunicipio podeiá convocar, para substituir a empresa vencedora, as

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

condições de suas proposui,"p"a 
"ÀJ" 

sár negociadá a obtenção de melhor preço, verificando-

se a aceitabilidaae Oa propásia e o cumprimãnto das exigências habilitatórias, ou revogara o

Processo Licitatório, observado o interesse público;

17.3.1. os documentos, ""9,0". 
piãÉia Licitação, poderão se.r apresentados em original

(desde que esses possam ii.ã, *tia"r e ser autuaáos no processo), por qualquer processo de

àãpi" ",lt*ti-aa 
por cartório competente ou por servidor da Administração ou publicação em

órgão da Imprensa ori.i"i. 
-oi- q,i" forem {e emissão. da própria 

!l?p-o-n"1rt:...9"verão 
ser

datitografados ou impressos- ã"1- óupár timbrado da Licitante, registrar o número desta

I"jt"ça", àitar oatados e assinados por seu representante legal ou preposto legalmente

estabelecido. A exibição áo-aàiurunt'o original ao Pregoeiro dispensa a autenticação em

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

disputa, respeitada u igriiaáã" de opoiunidade entre as licitantes e desde que não

comprometam o interesse público, a finalidade e.a segurança da .contra-tação;
17.5, O resuttado Oo p,"!"nt" J"rtame será divulgãdo no Diário Oficial do Municí,,, bem

como os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgaçâo; lr'L,
I
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17,6. A(s) vencedora (es) desta licitação deverá(ão), durante a sua execução' manter as

condições de habilitação apresentadas na licitação;
ii.i.'o Éaiúr iomptéto será disponibilizado e ietirado gratuitamente no setor de Licitações do

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

estand'o áisponível paia atenaimento nos dias úteis, das 8h às 12h, na Sede da Licitação,

descritos no preâmbulo deste Edital;
17.a, o pregoeiro, no interesse público, poderá relevar omissões puramente formais, desde

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

i;:d:-É;;;;ir;J" "ã;esãeiro'ou 
à Autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, a

p."Ã"ãa" ã" Jiligência ãestinada a esclarecer ou complementar.a instrução .do processo,

inctusiíe para vê;ificar a compatibilidade das especificações do objeto ofertado diante dos

.ááu üito.' pr"rirtos neste Editil e seus anexos, vedada a inclusão posteriorde documento ou

informação que deveria conitar originariamente da proposta ou na documentação de

ha bilitação;
17.10. As Licitantes assumem todos os custos de preparação e. apresentação de suas

;;;p*t";- e à rvunicípio não será, em nenhum caso, responsável por esses custos'

inàlpãnà"nt"runte da condução ou do resu ltado. do .processo 
licitatório;

ir,ii Ã; fioponentes são iásponsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos

documentos apresentados em qualquer fase da licitação;
17.12. Não havendo expediênte ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a

l*flãçao-ao certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o

pril;1. dia útil subsequ"nte,- no mesmo horário e Iocal anteriormente estabelecidos, desde

que não haja comunicação do Pregoeiro em contrárlo; -
17.14, Na contagem Oos pràzos 

"estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia

ãá úiãi" e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de

expediente no lYunicíPio;
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;

ii.is. n apresentaçâo aa íioposta implicará fteno 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;
ii.id, n homotogação ao ..ãiuituao desta licitação não implicará em direito à contratação,

sa lvo disposiçào 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 ;ulgue convãniente, a seu critérlo exclusivo, poderá suspender a

reunião em qualquei fase, á f-im de que tenha.melhores conclições de analisar as propostas ou

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

proÀor", diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, desde

ãrã nao implúue em inclusão de documento ou informação que deveria constar.inicialmente;

devendo proceder uo |.ugisiio em nta, da suspensão dos trabalhos e a continuidade dos

mesmos;
LT.2L,OscasosomissosserãoresolvidospeloPregoeiro,comoauxíliodaequipedeapoio;
L7.22, O Município reserva-se o direito de:

a)revogar,notodoouemparte,semprequeforemverificadasrazõesdeinteressepúblico,
decorrentes de fatoi sLpervenientes, ou anular o procedimento licitatório, quando

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

DIVISÃO DE LICITAçõES E CONTRATOS

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 d ata.

L2



17,23, O l'4unicípio poderá cancelar a Nota de Empenho que vier a ser emitida, em

ãáiorràn.iu desta licitação e cancelar a correspondente ARP, independentemente de

interpelação judicial ou exlrajudicial, ficêndo assegurado_o contraditório e o direito de defesa:

if ior'r"qr"rida ou decreiããa a'fatência ou li!uidação do adjudicatário, ou quando ela for
-'aiingà; por execução irJi.iut, ou outros iatos que comprometam a sua capacidade

econômica e fina nceira;
b)oadjudicatáriofordeclaradoinidôneaoupunidacomproibiçãodelicitaroucontratar

com àualquer órgão da Administração Pública;

");; 
.lr;r;i.entá de aetãrminaçãá administrativa ou judicial que declare a nulidade da

adj udicação.
L7,24. O Município não se obriga a adquirir os materiais e produtos registrados na Ata de

Registro de preços, nem mesmo ãas quantidades indicadas nas planilhas, podendo promover a

"ãJiiição "rn 
uniiades de ãcordo com suas necessidades, podendo ainda realizar licitação

;;";í?L. para aquisição ae uí ou mais itens, hipótese em que, em igualdades de-condições e

;;ãç*, ;'beneficiárió ao rãôisi.o terá preierência, nos termos do Art' 1s' § 4o da Lei

8.666/93.

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

DIVISÃO DE LICIT óes e contrnaros

1a. Do FoRO

18.1.oMunicípioelegeoforododistritodeAreiaBrancaparadirimirqualquerquestão
relacionada com o presente Edital.

Areia Branca

FRAN CISC S SILVEIRA CRUZ
oe iro

00?

16d bril de 2020.
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ESTADO DE SERGIPE
uunrcÍpro DE ARErA BRANcA

orvtsÃo DE LrcrrAçóes r corrmros

PnecÃo PRESENcTAL No 0612020 sRP

ANEXO I

TERMo oe nerenÊltcrA coNsolrDADo

1. OBJETO
1.1. Registro de preços para possível aquisição de-açúcar do tipo cristal' para. atender às

necessidades das Secretarias OJllunicípio, Oo Éundo Municipal de Assistência Social e do Fundo

l.4unicipal de Saúde deste Município.

2, FUNDAMENTAçÃO LEGAL
i.f . n.puro legal ao disposto na Lei no lo'52o/O2, Lei no 8'666/93' Decreto Municipal no

ósalzorà e Decieto l4unicipat no 864/2017, e ainda, pela Lei complementar.no 12312006 e IN

ói/áõiã, 
"or"rvadas 

as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais.

3. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAçÃO:
3,1. Na forma do art. 30, i".i- f, da Leí no10'52O/2O02, justifica-se aqui a necessidade da

futura contratação de empresã iarâ realizar o fornecimento de açúcar do tipo cristal, da forma

que seg ue:
liLã"'rüã-"a" a necessidade da aquisição, a celeridade funcional e o regular funcionamento

dos serviços aqui desenvolviaã pu,6 ,* meihor atendimento à comunidade deste Municipio;

úi cãnriaãrano'o que foi feita pesquisa de mercado para se obter o preço de mercado para o

devido Reg istro;
c) Considerando ainda,
mercado.

que o valor médio estimado está compatível com o praticado no

or e aspecto d entro

4. PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS
i.i, a uqririçao dos materiais se dará de acordo com as necessidades do Município, de forma

pài.eraaá, módiante solicitação formal atestada pelo fornecedor;

ã.2, n, untrugus dos itens ieverão ser efetuadas em ate 02 (dois) dias úteis após a atestação

dos pedidos, õ fundo designará servidor para recebê-los;

4.3. os materiais serão novÀ, assim considerados de primeiro uso' e deverão ser entregues de

acordo com a devida soticiÉáo, e atenderem rigorosamente as especificações do item 6,

acompanhados das respectivas notas fiscais;
4,4. A entrega dos itens será acompanhada e fiscalizada por servidor do. Município, se estes

não atenderem as especiricaiOes dà'presente termo deverão ser substituídos pelo fornecedor

;;-p;;;; Ãári.o de 24 (vin[e e quairo; horas; quando comprovada a fiel e correta entrega,

seráo atestados os documentos da despesa, para fins de pagamento;

+.i. n f,rã"iiláiao aá Vuntcípio, não elide nem diminui a responsa bilidade do fornecedor;

;:ã: ô i;;;;;"áor deverá gu'ruÁti. u quatidade dos produtos a serem fornecidos, devendo estar

emperreitascondiçõesae_consumo,devendoainda,quandosolicitado,substituirprontamente
o produto que porventura não atenda aos requisitos contratados' providenciando' também' a

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

4.7. O fornecedor compromete-se a substituir ou repor o produto quando: - ,i

uj Ênir"gu. os produtos NÃO contendo em sua embalagem a data da fabricação, validade e/ou

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

inaOàquaaas que exponham ó produto à contaminação e/ou deterioração;

l1 ó proauto não aiender as legislações sanitárias em vigor, bem como outros referentes ao

prod uto em questão;
ã1 Horu"r na'entrega produtos deteriorados ou impróprios para o consumo;

Ài o proOuto nâo apresentar condições adequadas quanto ao sabor' odor' c

do prazo de validade.
t4
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4.8, A entrega dos açúcar do tipo cristal será realizada diretamente no almoxarifado central,

Àediante upi"runtuçáo ae pÉniifras de entrêga, elaborada e emitida pelo Fundo Municipal de

ESTADO DE SERGIPE
MuHrcÍpro DE ARErA BRANcA

orvrsÃo DE LrcrrAçõrs r cotrnnros

Saúde;
4.9. Obedecer rigorosamente ao horário das entregas no almoxarifado, conforme cronograma

UANTITATIVOS ESPECIFICA OES E PRE O MEDIO

QTD

7 500

Valor total estimado

Preços, as exigências de habilitação
ue dará origem à mesma, sob Pena

modelo e Preço registrados e na

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

piri. t",ãi à" íàfiaaaà, onOe couúer, e deverá atender às especificações sanitárias adequadas'

8. DOTAçÃO ORçAMENTÁRIA
S.l.Asdespesasdecorrentesdalicitaçãosomenteserãoinformadasquandodarespectiva
ordem de fornecimento.

9. CONDIçÕES DE PAGAMENTO
á.r. ô. ãJs*entos ="rão ãiàiúoo, "nl 

ate 30 (trinta) dias após.a entrega dos materiais,

conforme Nota Fiscal, disciiminada de acordo com â Ord"m de Compra, atestado de

recebimento defin itivo dos materiais;
g,ã. ô p"õáÃànto será creoúo em favor do(s) fornecedor (es) através de ordem bancária,

;;;i;;;;úr"r banco ind;;;; na proposta,'devendo para isto' fi-car explicrtado o nome'

"í."r"ãa "-se;ciã 
e o número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.

10. OBRIGAçÕES DAS PARTES
1o.1. DO(S) FORNECEDOR(ES)
a) Manter; durante toda a vigência da Ata de .Registro-de
ãí condições determinadas no procedimento da licitação q

de sua ráscisão e aplicação das penalidades ora previstas;

b) Fornecer os materiais conforme especificação, marca'

forma prevista;

V. TOTAL
(R$)UNIT

(R$)
UNID.PRO DUTOITEN4

Açúcar tipo cristal, de origem vege
cána de açúcar, acondicionado

tal, sacarose de
em embalagem

hermeticamente fechada esa nd o 01 K
1

15

esta belecido:
a) f4anhã das th às 12h.

5, VALIDADE DA ATA
5.1. A vigência da ata será de 12 meses'

6.

4,10. O fornecimento, objeto da ARP (Ata de Registro de Preços)' será feito durante.o prazo de

;i'gê"; estabelectdo. rináo 
"rt", 

ái pàrt"r não foderão,exigir uma da outra o exaurimento dos

quantitativos previstos no instrumento convocatório' por meramente estimativos'

considerando-se perFeitamente rêalizado o objeto registrado. os preços registrados poderão ser

revistos em decorrência de eventual redução dos preços pratica-dos no mercado ou cancelados

por fato que eleve o custo dos itens regiitrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as

Ã"go;iuço!, junto aos rorn".Jo.àr, obsÉrvadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso

II ão caput do art. 65 da Lei no 8.666, de 1993'

Unid.
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c) 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

up'r"."ntui problema quanto ao seu uso dentro do período de garantia;

d) Alocar todos os recursos necessários para se obter um perfeito fornecimento' de forma

;t";;;;"iL;;úriu, ,"- ônus adicionais de qualquer natureza ao Município;

e) Responsabiliza r-se por ioããi ut despesas, obrigações ê tributos. decorrentes do

iJrná.ir"nto, inclusive as de natureza traúalhista, devendo, quando solicitado, fornecer ao

Município comprovante de quitação com os órgãos. competentes;
f) Responsabilizar-se por eventlais multas, municipais, estaduais e federais' decorrentes de

faltas por ela cometidas durante o fornecimento;
gl Ràúànsa otriza r_se pelos danos causados diretamente ao Município ê/ou a terceiros

decorrentes de sua culpa ou ããlo nu execução do fornecimento, não excluindo ou reduzindo

ãi* r."ipontu Uilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Município;

Ãj aesponsaoitiza r-se pela oo-teíçao de nlvaiás, 
. 
Licenças ou quaisquer outros Termos de

Àutorização que se façam necessários à execução do fornecimento;

i) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto firmado com o Município, sem

prévia e expressa anuencla '
il r.ra" l.Ãiir"i rssociação-com outrem, cessão ou transferência total ou parcial' bem como a

Íísão, cisão ou inc,orpoiação, sem prévia a expressa anuência do Município'

10.2. DO MUNICIPIO
uiôutign"r. servldor do Município para proceder no recebimento dos materiais;

b) Reieitar os materiais qr" não atendam aos requisitos constantes no item 6;

;í ;fJi;;; * putun1"nto! devidos observadas as condições estabelecidas na Ata;

d) Promover ampta pesquisã ie me'caao, de forma a comprovar que os preços reqistrados

párrnun".". compaiíveis com os praticados no mercado'

11. DISPOSIçõES GERAIS
11.1, Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor enquanto pendente de li

ã,;àüràiJeüit" i"iÉránt" à eventuat irresutaridade, inadimptência ou-penalidade; 
.

ii.z-.-ú. forma do que diipõe o artigó 67 da Lei no 8 666/93' fica designado o

Otávio Felipe dos Santos, para acompanhar e fiscalizar a ARP;

11.3. Os preços dos itens registrados permanecerão irreajustáveis durante a vig

respectiva ARP.

quidação

servidor

encra a
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ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

DIVISÃO DE LICITAç ões e cotrnnros

pnrcÃo PRESENcTAL No 0612o2o sRP

ANEXO II

REf.: PREGÃO PRESENCIAL NO 0612020 SNP - MUNTCÍPIO DE AREIA BRANCA

inscrita no CNPJ no por interméd io de seu

representante legal, o(a) sr.
edoCPFn"_

portador da Ca rteira de ldentidade n"

ou de Empresas de Pequeno Porte.

Para esse efeito, a dêclarante lnforma que:

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

"l f- I Na'condição ae miiàempósa, sendo qu" su.a receita bruta anual não ultrapassa o

rárà. aá R$ 360.0óo,oo (trêzentos e sessenta mil reais);

b) ( ) Na condição o" "rprà.ã 
de pequeno porte, sendo que sua receita bruta anual é

superior a R$ 350'OOO,Oo 
'(trezentoà e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$

q.SOO.OOO,OO (quatro milhões e oitocentos mil reais)'

II - O signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar

à Secretaria da Receita r"ããrui ao- Brasil e ao Município de Areia Branca, imediatamente,

eventual desenq uad ra mento 
- ai presente situação e está ciente de que a falsidade na

;ã;bÉ";;t;Jl"àr.uço"t, t"rÁ pre:uízo do disposto no art ,32da 
Lei-ll n.1'9: de 1ee6'

o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem' às^penalidades

previstas na tegistação crimtnàrãtrioutãria, ãtativas'à faisidade ideológica (aft 299 do Códi'o

Penal) e ao crime contra a àà"r'tiiU,ta'ia (art' 10 da Lei no' 8'137' de 27 de dezembro de

1990).

, DECLARA, qUe é enquadrado na condição de lulicroempresas

(local e data)

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

(*observação:Estadeclaraçãodeveráserêntreguenoâtodocredenciamento')

t7
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Rêf.: PREGÃO PRESENCTAL NO 0612O2O SNP - UUTTCÍPIO DE AREIA BRANCA

oUToRGANTE:{Qualificaçãodaempresaedorepresentelegalqueassinaráaprocuraçãoem
seu nome (nome, endereço/razão social, êtc')'

ouToRGADO: (Representante devidamente qualificado)'

oBJETo:RepresentaraoutorgantenoPregãono06/2020SRP_MunicípiodeAreiaBranca.

'SDERES: 
Entregar " ,"."0ãi envelopes- contendo os documentos e as propostas, juntar

documentos, assinar atas ã-t"r,ot, tomar deliberações' receber ofícios e relatórios de

julgamentos, firmar declaraiões, Jai'ciência.e, especiálmente' formular ofertas e lances de

preços, interpor recursos, .enuÁcia' ao direito de recursos enfim' assinar todos os atos e

ãr;];;;"r àocum"nto, inaispãnsáveis ao bom e fiel 
^cum,primento 

d9-qr9s-e]rte mandato junto a

ãste óigão, relativamente a quaisquer das fases do Pregão no 06/2020 SRP'

, _=-de de 2O2O.

NOME/CARGO

18
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PREGÃO PRESENCTAL No 06/2020 SRP

ANEXO IV

DECLARAçÃO DE ATENDTMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAçÃO lUoaetol

Rêf.: PREGÃO PRESENCIAL NO 0612020 SRP - MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

(local e data)

(Nome e assinatura do representan te lega I ou procurador do licitante)

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

, inscrita no CNPI no ' por i.ntermédio de seu

representante legal, o(a) ;; iô 
- ' -....-- 

-, 
r"^*"t t" tarteira de Identidade no

e do CPF no 

-, 

DECLARA, em atençao ao disposto no art' 40' VII' da Lei

F"o"ra-rur nJ uis]d, j" 17 de julho de 2002, que- cumpre Plenam-ente .os.r.equl:l!:s 
exigidos

para a habititação na ticitaftí Àãa"f iaià" Pregão no 06.2020 SRP do Municipio de Areia

Bra nca.
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PREGÃO PRESENCTAL No 06/2020 SRP

ANEXO V

DECLARAçÃO DE EMPREGADOS MENORES (MOdEIO)

REf,: PREGÃO PRESENCIAL NO 0612020 SRP - MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

inscrita no CNPI no -..=..-, Por intermédio de seu

rep resentante legal o(a) Sr. ortadãr da Carteira de Ident idade no edoa)---,p(

CPF NO 

--,

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

acrescido Pela Lei no 9'854, de 27 de outubro de 1999, que não emPrega

anos em trabalho noturno, Pe rigoso ou insalubre e não em prega menor de

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

(local e data)

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

(aobservacão: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

de junho de 1993
menor de dezoito
dezesseis a nos.

zo
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ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

DIVISÃO DE LICITAções r conrnaros

pnrcÃo PRESENcTAL No 0612o2o sRP

ANEXO VI

ATA DE REGISTRO DE PREçOS 
-l20- 

(Minuta)

o uuNrcÍpro DE AREIA BRANCA, inscrito no CNPJ sob o n" 13'100 995/0001-04'

localizado à Praça loviniano i,"-iiã á" Oíiveira, s/no' Centro' doravante denomin-ado 14unicípio'

neste ato representado p"ro .", e'ãfuiio, o Slt]IL]I:.ljtlDRELINO NUNES SANTOS' com as

Darticipações do FUNDO U U-r.r-iCi pÀi Or lSSrSrÊICIA SOCIAL, inscrito no CNPI sob o no

\4.7a7.7201ooo1-53, e ao iúnóo MUNTCTPAL oe slÚoe' inscrito n-o- CN-PJ sob o no

11.402.091/0oor-os, considàãna-o o j'rgut"nto do PREGÃo PRESENCTAL No 0612020

SRP, para REGISTRo oe pniôóê, 
"'u 

é'9 ç9-9-"-9-tlva 
homologação' RESOLVE resistrar os

preços da(s) empresa(s): xiix-xi-ixxxxxxxxixxx, inscrita Ào CNPJ sob o no xxxxxxxx,

estabeleclda na XXXXXXXXXXXXX, neste ato repres-entada polo(a) Sr'(a) XXXXXXXXXX'

páriãààii"Jo" n.c. no xxxiiiii á Ao cpr no ,XiXXXX. Atendendo as condições previstas no

instrumento convocarono u'ur"ion.tãnt"r desta Ata de Registro de Preços- sujeitando-se as

nartcc às normas constant"t ã* Láit no 10'520102, n" 6 6167s: e alterações' e Decretos n"

'rl;i;"\; 
" "; 

õie/rolà, e em conformidade com as disposlções a sesuir'

8+ftffi:E# Ata tem por objeto o resistro^de preços para possíver aquisição de açúcar do

tipo cristal, para atender as necãssioaaeidas secretarias do Município, do Fundo lYunicipal de

Assistência Social e oo r"àão 
-ú'nicipal 

de Saúde .deste Município' de acordo com as

"ró".,riàããoÃ 
;onstantes oo Éaitat de eregão presencial no 0612020 sRP e seus anexos, e

propostas de preços upr"r"ntuaui, aà utor.áo com.o art' 55' XI da Lei n" 8 666/93' passando

tais documentos u rur", pu't"lnfãóÀ"tu do presente instrumento para todos os fins dê direito'

O2. DO REGIME DE EXECUCÃO
02.1. o objeto será execuüã; mediante a forma de execução indireta' sob o regime de

;;;;"itrJ;;;. preço unitário, nos termos da Lei no 8 666/93'

o3. DOP ECO DAS ON DIcoEs EPA AME TO

03.1. Os materiais serao fornecidos Pelos Preços reg istrados constantes do Anexo I desta Ata'

§10 Os pagamentos se rão efetuados em até 30 (trin ta) dias após a entrega dos materiais,

após atestação do respo nsável pelo recebimento;
Â?o Para Íazer jus ao Pagamento, a futura forn ecedora deverá aP resentar, nota fiscal, com o

respectivo termo de recebimento, atestado Pe lo setor competente do MunicíPio, Prova de

regu la ridade Para com as Fazendas Federal, Esta dual e MuniciPal, Certidões de Reg u la ridade

de quitação junto ao INSS, FGTS e CNDT atua lizadas;

§30 Nenhum Pagamento será efetuado ao Adjud icatário enquanto houver pendência de

liquldaçã o de obrigação fina nceira, em virtude de Pena lidade ou inadimplência contratual ;

q4o - Não haverá, sob hiPótese alguma, Pagamento antecipado;

§50 No caso de atraso de pagamento. será utilizado, para atualização do va lor mencionado

no caput desta Cláusula, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - IN PC/IBGE;

§60 Nestes preços estão incluídas todas as desPesas que, direta ou indiretamente, decorram

da execução do objeto , inclusive custos com Pessoal, encargos socia is, trabalhistas e

previdenciários, administração, tributos, emolumentos e con tribuições de q ua lq uer natureza

04. DO REAJUSTE DE PRECOS
ffiços durante o período d.e vigência da ata.

ói Jr"ç* i"girtraaos poaeiaã ,ãiÃuirtor em decorrência de eventual redução dos preços

;;"ú;;d;; no mercado ôu.ui."úãot poi futo qu" eleve o custo dos itens '"s''pg'' tuo""::

I
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ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos adjudicatários' observadas as

ãirpãr"i,p"rãÀtiáai na àrin"u,iJ,,do incisã tt db caput do art. 65 da Lei no 8.666, de 1993;

iiã:-{J."aã o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo

superveniente, o orgao gur"n.iàaár. convocará os adiuáicaiários para renegociarem a redução

dos preços aos valores praticados pelo mercado;

i!ã i õãàirooatário onriga-!ã u ,ãÉuttu|. 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 régistrados e o adjudicatário

não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

;õ :;;;; 
"'àà:rJiiut'ario'àíá;p;;ié" 

as_sumido, caso a comunicação ocorra antes da

assinatura do termo o".oni.áio, u sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade

dos motivos e comprovantes aprêsentados;

iiã _ õonuo.u, os demais adiudicatários para assegurar igual oportunidade de negociaçáo; _

ãã" _ *;; 
-t 

uu"nOo C*ito nai-ne!àiiações, o órgãó ge.renciador deverá proceder à revogaçao

da ata de registro de pr"çor,-uiãiuÀaããi."aiaár cãbíveis para obtenção da contratação mais

va ntaiosa;
lij']'ã rJoro" efetuar acréscimos nos valores fixados pela ata de registro de preços, inclusive

I'".rer.,à" ãã àrãir"t" "ãri""u 
ia" ao inciso II do art' 65 da Lei no 8'666' de 1993'

05, DA VALIDADE DA ATA
05.1. A validade da presente Ata de Registro de Preços é de t2 (doze) meses, contados da

data de sua assinatu ra.

06. DA ENTREGA E RECEBTMENÍO-PO OBJETO,

06.1. os itens, objeto oettã-TãtãIãã] s"tao *tregues nas sedes dos respectivos entes:

secretarias da prefeitura, or"aá, úrã.ipãú ãe saúaãe de Assistência social, sendo recebidas

por funcionários do local o"rii"", o" rori"u parcelada, mediante solicitação e nas quantidades

indicadas petas mesmas, ,árp"Jtv".1"tã, 'no norálio de expediente, contados a partir da

solicitação.
§1o - Os materiais, quando solicitados, serão fornecidos durante o Prazo de vigência

estabelecido, "., 
no *uxi-o, 

-óz- 
iá""j dias úteis contados da ordem de Fornecimento

atestada pelo fornecedor. Findo uàtu, ut partes não poderão exigir uma da outra o

exaurimento dos quantitativos previstos no instrumenio convocatório, considêrando-se

perfeitamente realizado o objeto contratual'

§2" - o município não se oúriga a adquirir os materiais registrados nesta Ata de Registro de

Preços, nem mesmo das q;;i,d;;; l;Jiiadas nas planilhás' podendo promover a aqu isição

em unidades de acordo .oÃ irui À".ussidades, podendo alnda realizar licitação específica

para aquisição de um ou mais itens, hipótese em que' em igualdades de condições e preços' o

beneficiário do registro tera fierereÁciá, nos termos do Art' 15, § 40 da Lei 8'666/93'

07. DA DOTACÃO ORCAMENTÁRrA ^Lr^!^ -,^-iã riâirã.;^
07.1. As despesas oriundas=ãã-o pagamento do referido objeto desta licitação^ correráo a

conta dos recursos orçu.iÀiàlior 'cústgnados no orçamento_ Programa .de _ 
2020 deste

Município e dos respectivor'i, nOo. A" nsútência Social ê de Saúde, com dotação suficiente,

obedecendo à classificação o.iuÃãntáiiu pertinente, estabelecida para o respectivo exercício'

te-se a:
is;
6;
sta Ata;
preços reg istrados

08. DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

ffiicipeS,duranteavi9ênciadestaAta,comprome
ãl ó"rig"ut sLiviaor do úunicíiio para proceder ao. recebimento dos materia

h\ Reieitar os materials qre nào atendam aos requisitos constantes no item

;í ;i;ir;; * puóur"ntot devidos observadas as condições estabelecidas ne

ài P.oaou". ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os

iâ.-"n".", comoaiíveis com os praticados no mercado'

õã. i.õiJroúiJatário(s), durante a visência desta Ata' compromete( m)-se a:
22



08

ESTADO DE SERGIPE
ÍI'tUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

DIVISÃO DE LICITAçÕes e corrmros

a) Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços' as exigências de habilitação

ou condições determinadas "âpi"1"a-ã"tã 
da lícitaeão que àará origem à mesma' sob pena

àe sua ráscisão e aplicação das penalidades ora previstas;

b) Fornecer os materiais .onioir" especificaçáo, marca, modelo e preço registrados e na

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

especificações exigidas " 
p"iiã"; aÉ-à'àllaaa" exigidos' com defeito' vício ou que vier a

;ã;"";; probleria quanto ao seu uso dentro do período de garantia;

d) Alocar todos os |.".r|.ro, 
-niããitãiút putu se obter um -perfeito fornecimento' de forma

plena e satisfatÔria, sem onus a-Jicionais de qualquer natureza ao Município;

e) Responsa biliza r-se por 
'i"d;; -;; oesóesaà' obrigações e tributos decorrentes do

fornecimento, incrusive u, aJ nutrr"iu traüarhisia, devendo, quando soricitado, fornecer ao

ür"lí;;;;;;provante de quitação com os órgãos. competentes;

f) Resoonsabiliza r-se por eJenú,ais- mrttas, irunicipais, estaduais e federais, decorrentes de

fáltas por ela cometidas durante o fornecimento;
g) Responsabilizu._r" p"tor- ããnoi causados diretamente ao Município e/ou a terceiros

decorrentes de sua culpa o, ããro nu-ã"ucução do fornecimento, não excluindo ou reduzindo

essa responsabilidade a riscJitaçao ou o acompanhamento pelo Município;

h) Responsabitiza r-se peta italt""çãã'd" 
-Ãi"u"*, 

Ú.-""çu. ou quaisquer outros Termos de

nllioi-iluçao que se façam necessários à execução do fornecimento;

i) Não transferi, a out.emi-Àã-ioJo ou em patte' o objeto firmado com o Município' sem

prévia e expressa anuen-cla' ,-^- -^--i^ ^,, f.â^cfêrÂn.iâ tôtâl ou oarcial, bem como a
j) Não realizar assoclaçao-com outrem, cessão ou transferência total ou parcial' b(

fusão, cisão ou incorporaçaã, iem pr.euiã a expressa anuência do Município'

09. DAS PENALIDADES E MULTAS
09.1. pelo atraso injustiricutãTãi-fornu.imentos, pela inexecução total ou pu..,:l^d:^:!l*
pactuado, conrorme o .u,olã úunitipio poderá aplicar ao Adju-dicatário ":-:.".9,::t:t 

sanÇoes'

previstas no art.87 da Ler'nl A.OeOfg:, garantida a prévia iefesa, sem prejuízo de perda da

garantia Prestada:
I - advertência;
II - multa de O,5olo (zero vírgula cinco por cento) por.dia' até o máximo de 10o/o (dez por

cento) sobre o vator do(s) ."1"rã'õii,iÃ-a"*riá'niiu de airaso injustificado na execução dos

I?i":t[riij"i; 100/o (dez por cento) sobre o varor totat do(s) material(is), no caso de

inexecução total ou parcial dos mesmos;

i;--;'.;;;;à; temporária'ãe ããitrciáu' eln^.!i9iia9ã: e impedimento de contratar com a

Àa.inittiução do Município, pelo prazo de ate 02.(dois)-anos;

V - declaração de inidoneioaáe pa?a ticitar ou contiatar com a Administração Pública'

P
1 N

10. 1. O registro do
1- O adjudicatário
Il - O adj ud icatá r

estabelecido Pela a

III - o adjudicatá

adjudicatário
descumprir as
io não retirar
dministração,
rio não aceita

serií cancelado quando :

condições da Ata de Registro de Preços;

ã noia a" empenho ou instrumento equivalente no prazo

sem justificativa aceitável ;

i reduzir o seu preço, na hipótese deste se tornar superlor

àqueles praticados no mercado;
IV - o adjudicatário sofrer qJãLqru|. das sanções previstas na cláusula anterior, parágrafos IV

iu'r;nruro único - o cancelamento de registros nas-hipóteses previstas nos incisos I' II e ,v

desta cláusuta será formatizad;'õ;;rÉÀ; ão órgao 
'g"r"nciador, assegurado o contraditório

e a ampla defesa

23
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11. DOACOMP NHA ENTO EDA F LIZA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

ões e cournaros

Ão
11.1. Na forma do que dispõe o artigo 67 da Lei n

Felipe dos Santos, Para acompanhar e fiscalizar ex

13, DO FO RO
13.1. As Partes contratantes elegem o Foro da Cidad e de Areia Branca, Estado de SergiPe'

como único competente Para dirimir as questões que Porventura surgirem acerca do presente

instru mento, com renúncia expressa Por q ualq uer outro

E. oor estarem assim, justas e acordadas' as partes assinam este instrumento' a fim de que

produza seus efeitos legais'

Areia Branca/SE, -- de de 2020

o 8.666193, fica designado o Sr' otávio
ecução da presente Ata de Registro de

!l""t"l' A fiscatização compete, entre outras .-atribuições, 
verificar a -::ni:lTidade 

do

iornecimento dos materiais Jo-À-âr noiÁur especificadasi se os procedimentos são adequados

para garantir a qualidade deseiada'

§20 _ A ação da rir.uririià"o"nao exonera o Adjudicatário de suas responsabilidades

contratuais.

tffiserárecebidodeacordocomodispostoarl.73,I1,aeb
da Lei no 8.666/93.

MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Orgão gerenciador da ARP

ALAN AúDRÊLINO NUNES SANTOS
Prefeito municiPal

FORNECEDOR 1

FORNECEDOR 2
(...)

24
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ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

DIVISÃO DE LICITAçÕ ES E CONTRATOS

ANEXO
REGISTRO DE PREçOS

Este docu me nto epa rte integrante da Ata de Reg istro de Preços no /2020, celeb rada entre

o MunicíPio de Areia Branca, ê a emprêsa cujos Preços estão a seguir registrados, Po r item, em

face da rea liza odoP ao Presencial n" 06/202 OS RP.

FON E/ FAX:
CN PJ:

EN D,:
E.MAIL:

VALORMARCAtIN ESPECIFI CAçÃO

REPRESENTANTE
LEGAL:

QTDE.ITEM II
iilII

25
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