
ESTADO DE SERGIPE
Í.,tUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

DIVISÃO DE LICITAçõES E CONTRATOS

E DITAL
PREGÃO PRESENCIAL NO O2l2019 - SRP

EXCLUSIVA PARTICIPAçÃO DE ME/EPPIMEI

1. DISPOSIçõES PRELIMINARES

O MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,

fessoa lurídica de direito público interno, inscrita no cNP-l sob o no 11.402.091/0001-08, com

a particípação do pREFEIiURA MUNICIPAL, inscrita no CNPI sob o no 13.100.995/0001-04,
por meio ãe seu pregoeiro e Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria no 166/2018, torna

público, para conhecimento dos interessad_os, que fará realizar licitação do tipo MENOR

bneço non rTEItl, sob a modalidade PREGÃo PRESENCTAL No o2l2019 sRP'
DATÀ DE ABERTURA: 08 dE AbTII dC 2019.
HoRÁRro: 08h (oito horas)
Lõéa'i-óÀsessÃo púBLIcA: praçà Joviniano Freiré de oltveira, s/no, centro.
i.f, À toituçao será regida na forma dá Lei no 70.520/02, Decretos Municipais no 958/2018 e

864/2017, e su bsid iariámente pela Lei 8.666/93, e ainda pela Lc 123/06 e IN 05/2014, todos

os dispositivos em suas atuais redações'
1.2, Fazem parte deste instrumento convocatório os seguintes anexos:

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA|
ANExo rr - MoDELo óE ôetúúiÁo DE ENQUADRADA NA coNDIÇÃo oE ve/rpp;
ANEXO III - MODELO DE PROCURAÇAO;

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO REQUISITOS DE HABILITAÇAO;

ANEXo V - MoDELo DE DECLARAÇÃo RELATIVA A TRABALHo DE MENoRES; e ,,

ANEXO VI - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

2. DO OBJETO

2.1, A presente licitação tem como obieto o registro de preços pa ra-aqu.isiç-ão futura e

pui".t"O" de fraldai descartáveis pâra atenãe_r as demandas do Fundo Municipal de

saúde e da secretaria lrtunicipal de Educação, nos termos do Decreto tvlunicipal n"

áàitZOtl , conforme especificações técnicas constantes no Anexo I deste Edital.

3. DOTAçÃO ORçAMENTÁRIA

3'l.AsdespesasoriundasdoobjetodestalicitaçãocorrerãoàcontadosrecurSoS
ãiçuruntariod consignados no órçamãnto Programa de 2019 deste Fundo e do.Município, com

doiação suficiente, obedecendo à classificação pertinente'

4. CONDIçÕES PARA PARTICIPAçÃO

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

item do presente certame, em atendimento aos _preceitos do art. 48, inq J d? Lei

êã.pfã."i,tut no 123, de 14 de dezembro de 2006, com a redação da-da pela Lei

õãrãrãr"ntu|. 
^o 

!47, de oz de agosto de 2014, as Microempresas (ME) e Empresas de

e"qr"no Porte (EPP), assim comprovãdas mediantê apresentação' no ato do credenciamento'

aãõ"cráraçao oe enquadrada na condição de ME/Epp, podendo adotar como modelo o disposto

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

úl.rouÀpr""no"d ores tndiviáuais (MEI), sendo que esses demonstrarão tal condição apenas

apresentando o registro de inscrição na receita federal; 
.

4.1.1, os interessados our"ão,-ãinàu, aienoe, a todas as exigências, inclusive quantc à

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

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

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

i; É.pr"ru, em estado de falência, de concurso de credores, dissolução ou liquidação;

bj Consórcios de empresas, qualquer que seja sLi forma de constituição;
ij Érpr"tut que tenham sido declaiadas inidôneas por qualquer ór9ão da Administração
pública, direta ou indirêta, Federal, Estadual ou Municipal, bem como as que estejam punidas,

.áÀ ,r.punsao do direito de contratar ou licitar com a Administração Pública;

àí Sã*iO"iãã lrurqu"r órgão ou entidade vinculada ao órgão promotor da licitação, bem

àísim empresa dà qual tal ,ã-ido. seja sócio, dirigente ou responsável técnico.

+.S, A participação na liciiação im[orta total ã 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 rntermédio

de um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar

àáste certa-e, venha a resPonder pela empresa licitante, devendo' ainda' no ato de entrega

àã, unr"top"., identificarjse, exi'bindo a carteira de ldentidade ou outro documento

eq u ivalente;
5.2. O credenciamento é condição obrigatória para a participação das Licitantes neste Pregãó'

ou seja, ofertar propostas (lanáes), be-m com praticar todos os demais atos inerentes a este

certaáó, podendo ,tili.u|. coro modelo o estabelecido no Anexo III deste Edital;

É.sl o' iàdenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou

instrumento particutar, n"rtã ,itt-iÃo Láso acompanhado de cópia do contrato sôcial vigente da

empresa que representa, cãm poaeres para iormular 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

;;;;;, no, turn1oi d" seu Ato Constitutivo, Estatuto ou contrato social, documento esse a

ie r'a presentado, visando a comproração da condição do titular, para delegar poderes' ao

;;pr;;";i;;t" a se.. credãniiuiã, e imprescindívàl que estejam expressos.os poderes

dá;;ã";; inctusive os de firmar declarações, desistir ou apresentar razões de recurso e

praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, e, no caso de ser sócio, proprietárlo,

ãiriàà"t" ", assemethado àã ãÀpiutu proponente, deverá apresentar cópia dp respectivo

Estatuto ou Contrato Social, no qual esteiam expressos seus poderes para exercer direitos e

assumir obrigações 
",.n 

O"à'oiiéntiu Oe tát inrestidura, exibindo a Carteira de Identidade ou

outro documento equivalente;
i.c. es Licitantes deverão apresentar declaração dando ciência de que cumprem plenament9

ãr'r"qriiii"i Je habititaçããl iãmo conoiçao. !1r3^ a .pa.ti.ipação 
nesta licitação, conforme

ãirportá nó inciso vII do;1.Jo du L"i ío ró.SzOlZOoZ e inciso V do art. 10" do Decreto

ür'"Liprr n" 958/2018. A referida declaração deverá ser apresentada juntamente com' o

documento de credenciame"fi;1;;; dos enve'lopes que contem os documentos de habilitáção e

pr"J"rià,- p"J""do utilizar-como modelo o estabelecido no Anexo IV' deste Edital;

5,5. A proponente que nuã-trãr*"io documento referente ao credenciamento, não terá, sua

proposta por escrito inuu riàuiJ,- Àà.-nãá-f oa".á participar das fases de lances. Pode até ser

ã".[uJu'ún."dora, aesaã qü n"nnrn] lance veibal supere, em menor preçor a sua propostp

;;;;r.;ii" à, qru u, a"rnu iJ liopon"ntes venham a ser desclassificadas, sucessivamente, na

habilitação;
5.6.NãoSeráadmitidaaparticipaçãodeummesmorepresentantelegale/ouprocuradorpara
mais de uma Licita nte;
5.7.Nãoseráaceita,emqualquerhipótese,aparticipaçãodelicitanteretardatár.a,anãoser
como assistente ao ato Público.
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informa ES:

de Habilitação deverá ser apresentado, contendo as

uintes informa

6.5. Não será admitido o encaminhamento de propo sta via fax, Postal, Por meio elet rôn icc ou

6, DA ApREsENraçÃo, Do RECEBTMENTo E ABERTURA Dos ENvELoPES

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

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

Edital;
6.2. ó ,epr"r"ntante legal da licitante deverá entregar os Envelopes "Proposta de Preços" e
,,Documentos de Habilitaaão", devidamente lacrados, em papel não transparente e separados;

6.3. O envelope da Proposta de Preços deverá ser apresentado, contendo as seguintes

similar;
6.6. Após o recebimento dos envelopes, não serão aceitas iuntadas ou substituições de

quaisquer documentos, nem a retificação de preços ou condições;
i.Z. ó recebimento dos envelopes áão conferirá às proponentes qualquer direito contra o

iundo Municipal de Saúde, observadas as prescrições da legislação especííica'

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) Oà pieços da(s) Licitante(s), redigida com clareza' em língua

portuguesa; salvo quanto a expreésões tÀcnicas de uso corrente, sem alternativas, emendas,

,.u.urã, o, entrelinhas, datada e assinada pelo representante legal da empresa licitante ou por

seu preposto, legalmente estabelecido;
Z,f,Z. 'Os pieçoi serão apresentados em algarismos para os valores unitários e totais dos

itens, e em algarismos e poi extenso para ó valor gÍobal da proposta, cotados em moeda

nacionat e englóbarão todas as despesas diretas e indiretas, inclusive os tributos, taxas, custos

com embatagens, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, frete, seguro, instalaçãq.

etiouetaoem, mão-de-obra, etc., e quaisquer outros necessárias ao cumprimento do objeto

ãàJJ L,Z,t"éa". 
-1ao r"rá permitido, portanto, que tais encargos se,am discraminados em

sepa rado;
2.i.3. nazão social e cNpl, endereço completo, telefone/fax para contato, no da conta

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

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

áÀi"-unao-té as especificações contidas no Anexo I - Termo de Referência;

7.1.5'oprazopara"nt."gudo.materiaisobjetodestalicitaçãoseráde,nomáximo02(dois)
dias úteis, contados da data de aceite da Ordem de Fornecimento;
;;ã.;;irii"J" discrepânciá entre os valores unitários e totais, prevalecerão os unitários' e,

Àavendo discordância entre os valores em algarismos e por extenso' prevalecerão eF!ç§

últimos;
).i.2, ô, preços serão fixos e irreajustáveis durante o período de vigência da ata, e devgrug

trazer inclusos os impostos, taxas, fretes e quaisquer outras despesas, inerentes ao objeto

licitado; ( 3

I
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DE AREIA BRANCA
ENVELOPE NO 01 . PROPOSTA DE PREçOS
EDTTAL DO PREGÃO No 02./2019 SRP

IRazão social da empresa licitante]

6.4. O envelope dos Documentos

FUNDO MUNICIPAL DE DE DE AREIA BRANCA
NTOS DE HABTLITAçÃOENVELOPE NO 02. DOCUME

EDITAL DO PREGÃO NO O2l2O19 SRP
Razão social da empresa licitantel

da em li
t
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7,2. A simples participação neste certame implica:
a) a aceitação de todas as condições estabelecidas neste Pregão;
Uj que o píazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos, contado da

dáta estipulada 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 lulgamento.

8, DOS DOCUMENTOS DE HABILITAçÃO

8,1, Da Forma De APresentação
8,1,1. A Licitante dLverá inciuir no envelope no ,'2,,, com o título - DocuMENTOS DE

iÂãlfrfnçÀô. os seguintes documentos em original (desde que esses possam ficar retidos e

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

competente ou por servidor áa Àdministração, ou publicação em órgão da Imprensa oficial;

á.i,i. Cu.o as cópias dos documentos venham acompànhadas dos originais, esses últimos

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

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

tratando de sociedades comerciais e, no Caso de Sociedades Anônimas, acompanhado de

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

"út"ti""t 
sociais, a execução de atividades da mesma natureza ou compatíveis com o obieto

da licitação; r

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

frrrcionamento no País, e aío de registro ou autorização para funcionamento expedidq pelo

órgão competente, quando a atividade assim o exigir; :

8.3. Da Regularidade Fiscal e Trabalhista
a.3.1. Provã de inscrição no cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (cNPJ), do Ministério da

Fazenda;
g.a.z. piora de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Munlcipal, se houver,

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

com o objeto deste Edital; , i i

á.i.e. pioru de regulaiidade retativa à Seguridade Social (INsS), através de certidão

Negativa de Débito - CND; t

S-i.g.r. Tal regularidade poderá ser apresentada em separado ou conjuntamelt"' rn:9lel::
uàiui"ntuçao 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 2ol4i
8.3,4. Certificado de Regularidade do Êcrs - Caf, relativo ao FGTS, expedido pela Caixâ

Econômica Federal (CEF);
8.3.5. Certidões dà regularidade de situação para com as Fazendas: Federal, mediante a

uàrui"nluçao da Certidão cãniunta rlegativã _Oe 
oéOitos relativos a Tributos Federais e Dívida

Àiiuu ou únião, expedida pelá procuraãoria Geral da Fazenda Nacional ou pela secretaria da

Receita Federal, conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1'751, de 2 de outubro de 2014'

uftáruáu peta portaria Conjunta RFB/p{FN no 1.821, de 17 de outubro de zol4) Estaduql,

mlJànte'a apresentação ái óe.tiaáo Negativa de Débitos Estaduais, emitida pela Fazenda

Estadual do respectivo do domicílio ou sedã do licitante; e Munlcipal, mediante apresentaçã9

áà certidão Negativa ae oàÚitos Municipais, emitida pela Fazenda Municipal dc respectivo do

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

DIVISÃO DE LICITAções r conrnaros

domicílio ou sede do licitante;
8.3.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a lustiça do TrabaJho, medianle a

a presentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

8.3,7. A comProvação de regu la ridade fiscal somente será exigida no caso de vlrem a ser a (si

4

adj ud icatá ria ( s) deste certame, nos termos do art,42 da Lei Complementar no 173/2006;

@ooaz
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8.3.7,1 No entanto, as licitantes deverão apresentar os documentos elencados nos subitens
g.:.r u g.g.s deste Êdital, mesmo que contenham alguma restrição;

8.3.7'l.l.Havendoalgumarestriçãonacomprovaçãodaregularidadefiscalexigidaneste-'-úf --."àfaol 
ãrrugráOo(r) o prázo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do momento

em oue for(em) decla rada (sl' à(í uenceaorais), piorrogáveis por igual p-eríodo' a critério do

ir"j" 
- 

r',lrÀi.ipâr--à" su..joê, 
'pãru u regúlarização da documentação, pasamento ou

pur."rur"nto áo débito, " ".Lráo 
J" eventr]ais certidões negativas ou positivas com efeito d',e

certidão negativa;
A3,7,L.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8 3'7 1'1'

iÁãtuãá".a0ência 
-do 

Oirãí:o atsl contrataçãõ(ões), sem prejuíz-o das sanções prevista§ no

art. 81 da uei no 8.6667si, àÉnoo facuítado à Administração convocaT as Licitantes

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

revoga r a licitação.
a.4.beclaração Rêlativa e Trabalho De Menorês
8.4.1. Declaração firmada pela Licitante, nos termos do modelo - Anexo v deste Edital'

ãrprãrráÀ0" qüe não possui menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou

insalubre, e menores ae oeieiseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de apiendiz,

a partir de quatorze anos.
8.5. Da qualificaç_ão técnica: patível ernã.i.r, côrnprouaçâo de aptidão para desemp-enho de- atividade pertinente- e' com

características com o obieto d-a ú.itàçao (art' á0, u e §10, I da Le.i no 8 666/93):,

a.5.1.1. A comprovaçã" ãã ãpiiãa"' supramenciónada será feita por .rtestado(s) ou

certidão(ões) de fornecimenlo 
',similar(esi de complexidade . tecnoló9ica e operacional

equivalente, em nome oa [lltante, fornecidos por pessoas jurídicas de dirclto público ou

priva d o.
b,o. o" Qualificação Econômica Financêira
8,6.1. certidão Negativa àã rutCn.iu e concordata, expedida pelo 

, 
d istribuidor_. da sede da

pessoa jurídica, ou Oa exec;çao páiri.o_n.1, expediáa no domicílio da pessoa-física. Í'lo caso

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

30 (trinta) dias da data de sua emissão; 
^-!:,.râ,.r^- ^,,,hri.â< .ti8.7. Os documentos emitidos via Internet, por órgãos ou entidades públicas, dispensam a

necessidade de autenticaõ; ", àÍn tutó de de?iciência nas informações constantes no

documento apresentado, inclusive quanto ao prazo de validade' os mesmos ?oqul1o- i:'I
conferidos via Internet oriá"i" "-rJrúo, 

para 
'verificação da regu.laridade. A Ad,ministraÇao

não se responsabiliza rá p"rã 
"""Ãtrài 

I 
"disponibilidade 

áos meios-eletrô nicos de informações,

no momento da verificaçãã aã riãuir,t"ê". oco_rrendo essa indispon ibilidade e não seqdo

apresentados os documentà-s urãuniJói iela verificação, a Licitante será inabilrtada;

a.8. Não serão aceitos proio.ãiãi ãã 
"nti"gu 

o, soticltaçaà de documento em substituição aos

documentos requeridos no presente Edital e seus anexos;

8.9. Promovida u f,omoroíaçao ãã ticituçao, esta será devidamente comunicada a tQdcs 'os

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

ísob a ouarda da Comissão de Licitação), pelo prazo de 15 (quinze) dras, findos os.quars a

à".rÃ"'ri.çáÀ deverá ser retirada, sob pena de inutilização'

9. DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA HABILITAçÃO

g.l.Nolocal,diaehoraindicadosnopreâmbulodesteEdital'seráabertaasessãode
processamento ao eregao,'inicü nããli" tot o credenciamento dos interessados'

9,2. Após a fase de creOenciàmento das licitantes' o Pregoeiro procederá a abertura das

Propostas de Preços, verificando, prelimina rmente' .a conformidade das propostas com cs

requisitos estabelecidos "ã- 
i"rtiL.i""t" convocatório e seus anexos, com..a consequente

oiJriõuçao dos preços cotados pelas licita ntes.classificadas;

9.3. Para fins de j u lgamentã-e'ctassificação das propostas será adotado o critérro dc MçNoR

PREço PoR rrem, ooservãd;;;; ;;;;"t máximos para o fornecimento' as especi'icações
lsr

N
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técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos neste edital e êm

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

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

apresentar a proposta de menoi preço, em conformidade com o Anexo I, e as demais

Licitantes qre teniram apresentado propostas em valores sucessivos e superiores 3m atê 1C06

iaài po,. cento) à de menor preço. Éara iulgamento e classificação das propostas será adotaclo

o critério de menor preço Por item;
9.5. Não havendo peló menos 3 (três) propostas de preços na condição definida no. ilem

anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços/ a-te o maxrmo

de 3 (t;ês), independentemente do valor. No caso de empate nos preços, serão admitidas

todas as propostas empatadas, seja qual for o número de licitantes;
9.6, Caso duas ou mais proposta: escritas apresentem preços iguais, será realizado sorte1o,

também, para determinação da ordem de oferta dos lances;

à-.2, ó prág"ãti" .oÀriauia, ind ividua lmente, as Licitantes qualificadas, na forma dos itens 9'3

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

preço, seguido das demais, em ordem decrescente de valor;
õ.áló pÉó""i. poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo para lances' bem como

ã'""fãi oí pá.ãátruf mínimo para redução dos lances, medianie prévia ccrnunicação ás

Licitantes, concordância destas e expressa menção na Ata da Sessão;

9.9. Somente serão aceitos iãnces ir.los valores sejam inferiores ao último apràsentado;

9.10. No tocante aos praçor, àr proiostas serão verificadas quanto à exatidão,das operações

aritméticas que conduziram ao vilor'total do item orçado, procedendo-se às co,rreções_no^Caso

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

efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta;

ó.ii. s"ra(ao) vencedora(s) aquela(s) que ofertar(em) o menor preço por item;

9.12. A etàpa'de lances seiá consideiaàa encerrada quando, indagadas pelo Pregoeiro, tocias

ãi- participantes qualificadas manifestarem desinteresse em apresentar novos lances, ou

iuando encerrado o prazo estipulado na forma do su-bitem 9'8;
9.13. Caso não se realizem lances verbais, será verificada pelo Pregoeiro a conformidade entre

ãi.i piop".tutr) escrita(s) à"-À"no("rj preço(s) e o valor estimado para a .ontrataçãô,

fiàã'náo u"auaà'a aceitação àe proposta(s) com'valor(es) superior(es) ao(s) estimado(s) nÔ

Termo de Referência - Anexo I deste Editá1. no(s) item(ns) correspondente(s);

9,14, Declarada encerrada a etapa de lances e ordenadas as propostas, o Pregoeiro examlnara

a aceitabitidade outrl prin eiàis) ctassificada (s), quanto ao objeto e valor(es), decidi,ndo,

motivadamente, a respeito; fitáao veaaaa 
' 
á' aàeitação de- proposta(s), 'com valg(e9)

,"iiari"trl superior(es) a(os) estimado(s) no Termo ds Referência - Anexo I deste Edital,

no(s) item(ns) correspondente(s);
ólií. õ p)"ó'""iro poderá nãàãéiu. com a autora da oferta de menor valor, com vistas à

redução do Preço;
9,16. Serão consideradas inaceitáveis as propostas que:

a)ofereçampreçosouVantagensbaseadasnasofertasdasdemaisLicitantes;e
úí éontiu"ruà .ótação d" obleto diverso qaqy.gl: requerido,nesta]:'t'-9-.^,"^ 

,g.rz. Sendo aceitável(is) a(s) proposta(s) final(is) classificada(s) em primeiÍo lugar' apos

negociação com o pregoeir"l"árá(à,ii áO.irtâ(s) ois)' envelope(s) àontendo 
-a 

docurnentação dé

habilitação da(s) licitante(!i quà áttl tivàr(em) formulado, para confirmação das suas

condiçõás de habilitação, descritas no item 8 deste edital; - :i '

ó.iã.'s" a oferta Ãao for 
-aceitável, 

ou se a Licitante desatender ás exigências para a

habilitação, o Pregoearo examinará as ofertas subsequentes de menor preço' ricgociará 
-com 

g

rr" "rtá*, 
decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo' verifica rá, as. cond ições de

habilitação e assim ,rcesii*mente, até a apuração de uma ofêrta aceitável cuja autora

atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarada vencedora do(s) lote(s)

;

a

It

ofertado(s);
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9.19. Todas as propostas e os documentos de habilitação serão rubricados, obrigatoria mente,
pelo pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos represeniantes legais das Licitantes presentes à

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

Documentação, não caberá desclassificar as Licitantes por motivo relacionado com a proposta,

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

9,21, O encerramento de quaisquer das sessões, será lavrada Ata de Reunião, para

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

Ê;;lr" J" Apoio, se necessário) e pelos representantes legais e/ou procuradores das Licitantes

presentes;
i.zz, roáu e qualquer declaração feita pelos representantes legais e/ou procuradores das

Licitantes deveiá constar e. Àta. Não ierá 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 Editalí a

iicitante será habilitada e declarada vencedora do(s) item(s) ofertado(s);
9,24, Caso haja intenção pãi pu.t" da(s) Licitánte(rj d" r".orr". contra a decisãô do

ãi"g""ii". a(s)"mesma(s) aguaidará(ão)'ó encerramento das fases de ClassiFicação das

prãóàrtur e àá verificaçâo'doõ Documentos de Habilitação das proponentes, de acordo com a

ordãm de classificação, para que se manifeste contra a áecisão do Pregoeiro;

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

áiugo"iro poderá fixar ó p.ãio à" a (oito) dias úteis, nos termos. do art 48(' §,'ll dl:tl]
8.6ó6193 e alterações posteriores, para apresentação de .outras propostas ou , nQi'/a

documentação, escoimadas das causas da desclassificação ou inabilitação

10. DO RECURSO, DA ADJUDICAçÃO E DA HOMOLOGAçÃO 
''' 

,

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

poaãra Àanifestar, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer, com registro enl Ata da

síntese das suas razões, nos termos do Art. 10, xx, do Decreto Municipal 95A20r8, desde que

munida de carta dê credeniiamento ou procuração com poderes 
. 
específicos 

. 
para tal As

Licitantes poderão interpor ,".r.ro, no prazo ae Og (três) dias.úteis' ficando as^demaiS

iicitantes, desde logo, iniimadas para apresentar contrarrazões por igual prazo/ que começa!'a

a correr do término do prazo da recorrente. sendo-lhes assegurada vista imediata.d": 
"t]!?:.!^'

10,2. A falta de manifestação, imediata e motivada, da Licitante, ou sua ausência na 
-se§saor

iÀpãrt"ri" decadência dó díreito ao recurso, e a adjudicação do objeto da licitação peio

erágo"i.o a vencedora e ao encaminhamento do processo à autoridade competente para

homologação;
lo.3.oacolhimentodorecursoimportaráainvalidaçãoapenasdosatosinsuscetíveisde
aproveitamento;
1O.4. os recursos e as contra razões interpostos pelas Licitantes deverão ser entregues,no

ãor ae licitação aeste t'tunicípio, no prazo estabelecido no item 1O'1' das 8h às 12h'

diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados;
1O.5. Interposto o ,".r rro,-J 

-pi"qà"ito 
poa"rá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo,

devidamente informado, à autoridade competente;
1O.6. Decididos Oa 

'"arrroa 
e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade

.-;;;"t*ã úuaicará o'-oÉ1"ü 
-ào .".tu.ã à Licitante vencedora e homolosará o

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

insuscetíveis de aproveitamento' I '

7
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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 a'666/93;
if.Z.-A adjudicação do objeto será efetuada mediante assinatura da Ata de Registro de

Preços; a ".prutá 
adjudicalária, que convocada, no prazo de validade de sua proposta' a

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

penalidades previstá em Lei e neste Edital, respeitado o direito de recurso;
ii.i, n ii.itánte adjudicatária deverá manter, durante toda a validade do Registro de Preços,

ãoÀputiUifiJãau .orn ur obrigações por ele assumidas, respeitadas todas as condições de

ÀaUiiitação e quatificação aqui eiigiaai, na forma do art. 55, XIII da Lei n' 8.666/93;

ff.l, Ã Ata de Registro áe erefos áecorrente desta Licitação terá validade de 12 (doze)

Ããses, contaaos a p,-artir da data de sua assinatura, nos termos do art 15, §3o' III dâ t-êi n"

8.666/93;
ii.S.'e á..inutura da Ata de Registro de Preços terá efeito de compromisso de fornecimento

nas condições e quantitativos estabelecidos neste Edital;
f i,e. Or'preços registrados poderão ser revistos em caso de desequilíbrio econômico-

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

ll.T.Desdequedevidamentejustificadaavantagem,aataderegistrodepreço.s,durantesua
,i!en.iu, poderá ser utilizada lor qualquer ór9ãã ou entidade da administração gúU^tila l9e
nã-o tenha participado deste c"riu.e, mediante prévia anuência do Município de Areia Branca;

11.2.1. Os órgáos e entidades que não participaram deste registro de preços, quango

JÀ";ur"rn fazei uso da futura ata de registro de preços, deverão consultar o lvlunicípio de

Areiá Branca sobre a possibilidade de adesão;
1L.7,2. Caberá ao(sj beneficiário(s) titula(es) da ata de registro de preços' observadas as

-nàiço"r nela estàbeleciaas, optàí pela aceitação ou não do fornecimento decorrente. de

aaeiat, aesae que não prejiaique as .obrigaçõàs presentes e futuras decorrentes da ata,

assumidas com o Fundo Municipat de Saúde e com o Município de Areia Branca;

ii.i.:. nt contratações adicionais para órgãos não participantes não poderão exceder' por

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

de referência - do Presente edital;
ii.z.t, o, quantitativos decorrentes de adesões não poderão exceder, na. totalidade,.ao

ãrintróro Jo quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o Municíp-io

de ereia Branca sobre a possibilidade de adesão;
11.7.5. O Município de Areú-áranca somente poderá autorizar adesão à ata após a primgtra

contratação por órgão integrante da ata; ,\- ,^..^-l
ii.ii, 'Àáot a au-torizaçãã ão órgão gerenciador, o ór9ão não patr.ci?:-nle- deverá efetivar a

contratação solicitada em até noventa dlas, observado o prazo.de vigencla.oa ata;

ii.;r. Arnp"te ao órgão Àao pãrtiiipunü os atos relaiivos à cobrança do cumprimenfo. pçla

*niàtuou, àas obriga-ções coítratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla

;;;;; -; o contradiióiio, aã ãventuais penalidades decorrentes do descumprimento de

cláusulas contratuais, em retãlao às suas pióprias contratações, informando as ocorrências ao

órgão gerenciador.

12. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAçÃO

12.1.AexecuçãodoRegistrodePreçosseráfiscalizadapelaservidoraDesignadaaserVidora
sheila cristina de souza pinneiro, coÁ autoridade para- exercer, em nome deste Fundo, tÓda,9

;;;iqr; açáo ae orientação geral, controle e fiscalização do objeto da ata'

13. DO PAGAMENTO

13.l.ospagamentosserãoefetuadosematé30(trinta)diasapósaentregadosmateria
mediante apresentação Ou, *iui fi..uis/faturas, otieto'do Registro de Preços. As referid

IS,
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notas fiscais deverão Ser apresentadas no protocolo deste Município, acompanhadas da
seguinte documentação hábil à quitação: Nota fiscal, com o respectivo termo de recebimento,
atestado pelo setor competente do Fundo Municipal de Saúde, certidão de Regularidade Fiscal
para com as Fazendas Federal, Estadual e municipal, e perante o INSS, FGTS e CNDT;
13,2, Na hipótese de estarem os documentos discriminados no item 13.1 com a validade
expirada, o paqamento ficará retido até a apresentação de novos documentos, dentro do prazo
de validade, não cabendo ao Fundo Municipal de Saúde nenhuma responsa bilidade sobre o

atraso no pagamento;
13,3, Decorridos 15 (quinze) dias contados da data em que os pagamentos estiverem retidos,
sem que o fornecedor apresente a documentação hábil para liberação dos seus créditos, o

registro do mesmo poderá ser cancelado, ficando assegurado a ele, tão somente, o direito ao
recebimento do pagamento dos materiais efetivamente entregues e atestados na forma do
item 13.1.

14. DOS REAJUSTES DE PREçOS

14.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou cancelados por fato que eleve o custo dos itens registrados,
cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos adjudicatárros, observadas
as disposições iontidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei no 8.666, de 1993;
14.2. Quando o preço registrado tornar-Se Superior ao preçO praticado no mercadc por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará os adjudicatários para renegociarem a redução
dos preços aos valores praticados pelo mercado;
14.3, o adjudicatário obriga-se a repassar ao Fundo Municipal de Saúde todos os preços e

vantagens, ofertados ao mercado, sempre que esses forem mais vantajosos do que os
vigentes;
l+.e, Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o adjudicatário
não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
14,4.1. Liberar o adjudicado do compromisso assumido, caso a comunrcação ocorra antes da

assinatura do termo de contrato, e sem aplicação da penalidade se confirmada 3 veracidade
dos motivos e comprovantes apresentados;
14.4.2. Convocar os demais adjudicatários para assegurar igual oportunidade de negociaçã3;
1{,4.2,1. Não havendo êxito nas negociações, o ór9ão gerenciador deverá proceder à
revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis pqra gbtenção da
contratação mais vantajosa ;

:.4.4,2.2, É vedado efetuar acréscimos nos valores fixados pela ata de regrstro de preços,

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

15. DAS CONDIçÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

15.1, O seu recebimento dar-se-á de acordo com o art. 73, inciso II, alíneas "a" e "b", da Lei

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

Municipal de Saúde, em até O2 (dois) dias, contados a partir da solicitação, sendo rêcebidos
por servidor designado para tal finalidade, mediante solicitação formal e nas quantidqdes
indicadas, em horário de expediente no órgão;
15.3. Os materiais, objeto da Ata de Registro de Preços, deverão ser fornqcrios durante o
prazo de vigência estabelecido. Findo este, as partes não poderão exigir uma da outra o

exaurimento dos quantitatiVos previstos no instrumento Convocatório, por meramer,te
estimativos, considerando-se perfeitamente realizado o objeto contratual;
15,4. As quantidades indicadas no Termo de Referência Anexo I são meramente estimativas,
podendo ser alteradas para menos, de acordo com as necessidades deste Fundo;
15.5. Os fornecimentos executados em desacordo com o estipulado neste instrumenio e na

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

@ooar
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15,6. Caberá ao fiscal da Ata, o recebimento e a atestação da(s) Nota(s) Fiscal(is) Fatura(s)
correspondentes aos materiais entregues aO FUndo Municipal de Saúde, em pleno acordo com
as especificações contidas no Anexo I deste Edital.

16, DAs slrçÕes ADMrNrsrRATrvAs

16,1. Iniciada a sessão do pregão, não cabe desistência das propostas ou lances e a
proponente que se recusar a cumfrir a obrigação, bem como vier a fazê-lo fora das concliçôes
e especificações por ela propostas inicialmente, estará sujeita, de acordo com a gravidade da
falta e a critério do Fundo Municipal de Saúde, as seguintes sanções ad m inistrativas:
16.1.1. Advertência;
16.1.2. Multa na forma prevista no item 16,2;
1.6.1.3. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar cofil a

Administração;
16.1,4. Detlaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.'
16.2. A multa a que se refere o item anterior será aplicada ate o limite de 2Oo/o (vinte por
cento) do valor da adjudicação e, no caso de atraso não justificado devidamente, cobrar-se-á
1olo (um por cento) por dia, sobre o valor da respectiva Nota de Empenho, o que não impedirá'
a critério do Fundo Municipal de Saúde, a aplicação das demais sanções a que sc refere o iterr
16.1, podendo a multa ser descontada dos pagamentos devidos pelo Fund3 Municipal CÍ-'

Saúde, ou cobrada diretamente da empresa, amigável ou judicialmente;
16.3. A Licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver, 3
proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo, ír'er
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da .rmpia
defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 ícrnco)
anos, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais, tudo proporciona lme nte ao
grau de culpabilidade da conduta apenada, enquanto perdurarem os motivos determinados da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a

penalidade;
16,4. A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunigaoe de ampla
deíesa por parte da adjudicatária, na forma da lei.

17. DAS DISPOSTçÕES FINAIS , r.

Its,) a.

17.1. Até 3 (três) dias úteis, antes da data fixada para recebimento das proposlas, nos terrãos
da art. 11, do Decreto Municipal no 958/2018, qualquer pessoa poderá sol;citar
esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste Pregão; ; ',

17.1,1. A apresentação de impugnação contra o presente edital deverá ser. protocol?d.a no

Setor de Licitação deste Município, no horário das 8h às 12h, diariamente, exceto aos sabados,
domingos e feriados;
:I7.L,2, o esclarecimento de dúvidas e informações, sobre o presente Edital, poderã,o ser
requeridas, por escrito, ao Pregoeiro ou Membros da Equipe de Apoio no Setor de Licitações e

Contratos do Fundo Municipal ãe Saúde, no horário das o8h às 12h, diariamente, exceto aos
sábados, domingos e feriados, inclusive. pelo Fonê/Fax: (0xX79) 3288-1502, ou pelo e-
mail : licitaab@gmail.com;
17.1,3. O Pregoeiro decidirá sobre a impugnação no prazo de 02 (dois) daas úteis;
17.1,4. Caso seja acolhida à impugnação contra o ato convocatório, será designada nova,Jata
para a realização do certame; . ,. r l

iz.z. quatquàr modificação no Edital será divulgada pelo mesmo instrumentQ de publicêçãc

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

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas;
17,3. Caso a adjudicatária não compareça para receber a Nota de Empenho, no prazai de'J5
(cinco) dias consecutivos do recebimento do aviso da adjudicação, ou, quando convocada
dentro do prazo de validade de Sua proposta, não apresentar situação regular, de quF trata o

l- rQ
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item 8, deste Edital, o Fundo Municipal de Saúde poderá convocar, para substituir a empresa

vencedora, as Licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual

piu.o 
" 

nur condições de suas propostas/ podendo ser negociada a obtenção de melhor preço,

verificando-se a aceitabilidade da proposta e o cumprimento das exigências habilitatórias, ou

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

17.3.1. Os documentos, exigidos para esta Licitação, poderão ser apresentados em original

ídesde oue esses Dossam ficãr retidos e ser autuaàos no processo), por qualquer processÔ de

;;;;;;útáá ioi cartório competente ou por servidor da Administração ou publicação em

ãiõa" ã iÃprensa oficial. os que forem de emissão da própria pr?ponellt: ..deverão 
ser

daiilografados ou impressos em papel timbrado da Licitante, registrar o número desta

Licitaçião, estar datados e assinados por seu representante legal ou preposto .legalmente
ãrtãÉáf"áiOo. A exibição do documento original ao Pregoeiro dispensa a autenticaÇão em

ca rtó rio;
17.4. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da

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

comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação;

17,s. o resultado oo presáÀte é".tu." será divulgãdo no Diário oficial do Município, bem

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

ii.e, Àtii ,enceOora (es) desta licitação dev_erá(ão), durante a sua execução, manter as

condições de habilitação apresentadas na licitação;
17.7. O Edital completo será disponibilizado e retirado gratuitamente no Setor de Licitações dô

úrni.ipio, onde seião prestados todos os escla recimentos, caso. solicitados pelos interessadÇ§.

estando disponível para at;;;in'e;ü nos dias úteis, das 8h às 12h, na Sede da Licitação'

descritos no preâmbulo deste Edital;
17.8. O pregoeiro, no int"rárrá público, poderá relevar omissões puramente formais, desde

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

I;:d:"ã;"";;idi; ;;;úãeiro'ou à Autoridade superior, em qualquer fase desta liqitação, a

;;;;;çã;;; diligência ãestinada a esclarecer ou complementar a instrução .do 
processo'

inctusive para verificar u .oÀpuiiOif iAude das especificações do obieto .ofertado 
diante dos

,áá, üitor' pr"uirtos neste Edital e seus anexos, vedada a inclusão posterior de documento ot't

informação que deveria conital. originariamente da proposta ou na documentação de

habilitaçâo;
17.10. As Licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentaç5o de suas

piopostas e o Fundo uunicifar de Saúde não será, em nenhum caso' responsável por esses

custos, independentemente áá condução ou do resultado do processo licitatório-l

ii-.ii. Á, ú"ponentes ,ão;;.po";;;;is peta fidelidade e tegitimidade das informações e d.os

documentos apresentados em qualquer fase da licitação;
17,12, Não havendo expedtente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que iqpeça. a

realização do certame nu ããú Ãarcada, a sessão seiá automaticamente transferida para o

primeiro dia útil subsequ"nt"l no À"tÁo horário e local anteriormente estabelecidos, desde

ãue não haja comunicação do Pregoeiro em contrário; 
-

17,14. Na contagem dos irazos 
-estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia

Já'íiii" 
-e 

inctuir-se-á " áã-rL*i.à"to. Só se iniciam e vencem os prazos 'em dias de

expediente no MunicíPio; ^ã^ ,m
17.15. O desatendimênto de exigências formais' não essenciais' não rmportará no

afastamento da Licitante, àesãã que-seja possível a aferição da sua qualificação e a exata

compreensão da sua proposta, durante a-realização da sessão pública do Pregão;

17.16. A apresentação d"-p.;;ti; i'"plicará fleno conhecimento e aceitação' por parte da

Ii.liil",l,i,ii,fi:if:§:::"#,"#x'"1ã'j"r:il3f"ü:":r:ffi"*'ão e/ou apresentaçâo àê

i;:i';:flfl:Hffij;;Ji:'fffifff.'illT?,?i"r." não impricará em direito à cont'átaçâo'

salvo d isposição em contrário;

11r
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17.19. A critério do Pregoeiro, o início dos trabalhos poderá ser prorrogado em até 10 (dez)

minutos da hora estabelecida neste Pregão;
17,20, Caso o Pregoeiro julgue conveniente, a seu critério exclusivo, poderá suspender a
reunião em qualquer fase, a fim de que tenha melhores condições de analisar as propostas ou

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

promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, desde
que não implrque em inclusão de documento ou informação que deveria constar inicialmente;
devendo pioceder ao registro em Ata, da suspensão dos trabalhos e a continuidade dos

mesmos;
17.21. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio;

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

- 
decoirentes de fatos supervenientes, ou anular o procedimento licitatório, quando

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

forma da legislalão, salvo quando a alteração não afetar a formulação daq mesmas;

c) adiar o ,ece-biménto das propostas divulgando, mediante aviso público, a nova data.

D.;3. o Fundo Municipal de SaÚde poderá cancelar a Nota de Empenho que.vrer a ser

emitida, em decorrência desta licitação e cancelar a correspondente ARP, independentemente

de interpelação judicial ou extrajuáicial, ficando assegurado o contradrtório -e o direito de

defesa: ' .'..

a) for requerida ou decretada a falência ou liquidação do adjudicatário, ou quando ela for

atingida por execução judicial, ou outros fatos que comprometam a sua capacidade

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

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

adj udicação.
L: .24, O FuÁdo Municipal de Saúde não se obriga a adquirir os materiais e produtos

iegiitraaos na Ata de itegistro de Preços, nem. mesmo das quantidades indicadas nm

plãnilhas, podendo pro,,orá. a aquisição em unidades de acordo com suas necessidades'

ioJenAo'ainOa realizar licitação específica para aquisição de um ou mais itens, 
-hipótese 

em

ãrã. ". igualdades de condições e preços, o benefiCiário do registro terá pr:eferência, nos

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

18. DO FORO

18.1. O Fundo Municipal de saúde elege o foro de Areia Branca para dirimir qualquer questão

relacionada com o presente Edital.

Areia Branca/S E 7d o de 2019.

FRANCI D SIS SILVEIRA CRUZ
oe iro

:,*
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ANEXO I

1. DEFINIçÃO DO OBJETO / PROGRAMAS ATENDIDOS
1.1, o preÁente termo de referência tem como objeto o Registro de preços para aqursição
futura e parcelada de fraldas descartáveis para atender as demandas do Fundo Municipal de

Saúde e da Secretaria Municipal de Educação.

2. FUNDAMENTAçÃO LEGAL
2.1. Amparo legai ao disposto na Lei no tO.520/02, Decretos Municipais no 9581'2018 e

864/20t7, e su b;id ia riamente pela Lei 8.666/93, e ainda pela LC 123/06 e IN 05/20i4, todos

os dispositivos em suas atuais redações.

ante

3. JUSTIFICATIVA
3.1. Na forma do art. 30, inciso I, da Lei no7o,52o/2oo2, iustiflca-se a necessidade pa!-a a

aquisição do objeto aqui pretendido:
. ConSlderando, que Se faz necessáriO assegurar aos servidores, pacientes e dernais

beneficiários os materiais adequados, garantindo à população Areiabranquense maior
qualidade nos serviços de saúde aqui desempenhados;
. Considerando a necessidade da aquisição, a celeridade funcional e o regulai funcionarÍ:ento

dos serviços aqui desenvolvidos para um melhor atendimento à comunidade deste Municítioi
. Consideiando, que foi feita pesquisa de mercado para se obter o valor de mercado para a

devida aquisição;
. Considerandb, ainda, que o valor estimado está compatível com o praticado no mercado,

4. CONDIçÕES DE RECEBIMENTO/ FORNECIMENTO
4.1. o forÁecedor deverá cumprir rigorosamente a programação de fornecimento emitida peio

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

a serem entreg ues;
4.2. Os produios poderão ser solicitados conforme necessidade e entregues no endereço-a,ser

designado pelo Fundo Municipal de saúde, dentro dos horários estabelecidos, o,Fundo tar.nbqm

designará servidor para recebê-los;
4.3.- No ato da entrega o responsável pelo recebimento designado pela Gestora do ÉÍ\'1s,

poderá recusar os produtos se estes não atenderem às especificações do presente termo'

devendo o fornecedor substituí-los no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas;
q.e. o rorn"."dor deverá garantir a qualidade dos produtos a serem fornecidos, devendo

esses estarem em perfeita; condições de uso, devendo ainda, quando solicitado, 
. 
su bstitu ir

prontamente o produto que porveniura não atenda aos requisitos contratados, providenciando,

também, a mercadoria que no momento possa estar em falta em Seu esta belecimento;

4.5, O fornecedor compromete-se a substituir ou repor o produto quando:
. Entregar os produtos ÍrlÃO contendo em sua embalagem a data da fabricação, validade e/ou

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

inadequadas que exponham o produto à contaminação e/ou deterioração;
. o produto não atender as legislações sanitárias em vigor, bem como outros referentes ao

produto em q uestão;
. Horvel. na entrega produtos deteriorados ou impróprios para o uso;

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

atestada a solicitação previamente expedida pelo FMS;

4.7. A entrega dós produtos deverá ser realizada diretamente no estoque central, medi

apresentação"de planilhas de entrega, elaborada e emitida pelo Fundo Municipal de saúde;
1l

PREGÃO PRESENCIAL NO O2l2019 SRP

TERMO DE REFERÊNCIA
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4.8. O fornecedor, após a entrega efetuada no estoque central, deverá encaminhar-se à

Secretaria do Fundo frlunicipal de §aúde, no horário das I às 12 horas, para apresentação das

Notas Fiscais respectivas, devidamente atestadas pelo fiscal da ata'

s, vrcÊncra Do FoRNEcTMENTo
5.1. o prazo de vigência da ata será de 12 (doze) meses'

6 UANTITATIVOS

íalda descartável, tiPo anatômico, tamanho

ESPECIFICA O E FORMA DE PRE S DOS PRODUTOS

QTD UNIT
V. TOTAL

R$

45.000

45.000

90.000

35.000

20.000

30.000

10.000

0,7 5

35.100,00

I r,

o,92 82.800.00

0, 33.950,00

1, ó5 33.000,cc

5 5.200,00

,rl

I ,84

extra grande, para peso acima de 120 kg, flocos

de gell abas antivazamento, faixa ajustável, fitas
ade!ivas m u Itiajustáveis, uso diurno e noturno,

U nid 2,Cl 20.100,00
7

elco!êo não deteriora uando molhado
VAOR ESTIMADO TOTAL 223.gOCtOQ

der no minimo a 2/3 do
cificações do INi'lETRO,

UNID.DESCRIÇAO

Unid
tamanho pequeno/ para até 5 kg, flocos de gel,

abas antivazamento, faixa ajustável, fitas
adesivas m u ltiaj ustáveis, uso diurno e noturno,

Fralda descartável infantil, tipo anatômico,

al odão não deteriora uando molhado

Unid

Fra lda descartável infanti
tamanho médio, para ate 10 kg, flocos de gel,

abas antivazamento, faixa ajustável, fitas
adesivas mu ltiajustáveis, uso diurno e noturno,

l, tipo anatômico,

al odão não d eteriora uando molhado

unid

Fralda descartável infantil, tipo ana

tamanho grande, para até 15 kg, flocos de gel,

abas aniivazamento, faixa ajustável, fitas
adesivas m u ltiaj ustáveis, uso diurno e noturno,

tômico,

al odão não deteriora uando molhado

1

2

3

U nid

fralda descartável infantil, tipo ana
tamanho extra grande, para peso acima de 16

kg, flocos de 9el, abas antivazamento, faixa
aj-ústável, fitas adesivas mu ltiajustáveis, uso

dlurno e noturno, algodão não deteriora quando

tômico,

molhado

Unid

4

5

Êralda descartável adulto, t
tamanho médio, para peso de 40 a 70 kg, flocos

de gel, abas antivazamento, faixa ajustável, fitas
adesivas m u ltiaj ustáveis, uso diurno e noturno,

ipo anatômico,

al odão não deteriora uando molhado

Unid

tipo anatômico, tamanho
grande, para peso de 70 a 119 kg, flocos de gel,

ãbas antivazamento, faixa ajustável, fitas
adesivas m u ltiajustáveis, uso diurno e noturno,

Fra lda descartável,

al odão não deteriora uando molhado

6

7. DA GARANTIA
i:i N; ántrega dos produtos o prazo de validade deverá correspon

àrazo total dã validade, onde couber, e deverá atender às espe

iàipà.tlrurnuntu, para cada material descrito no item anterior'

14

R$

33.750,00

0,7I

I

I

ITE[4
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8. DOTAçÃO ORçAÍI|ENTÁRIA
8.1, As á"rp"raj decorrentes da licitação somente serão informadas quando da respectiva

ordem de fornecimento.

9. OBRIGAçõES DAS PARTES
9.1. CONTRATADA:
. tvlanter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços,_as exigências de habilitação

ou condi;ões determinadas áo procedimento da iicitação que dará origem à mesma, sob pens

de sua rescisão e aplicação das penalidades ora previstas;
. Fo.nuae, os materiais;onforme especificação, marca, modelo e preço registrados e na forrna

prevista;
. substituir às suas expensas, qualquer material entregue em desacordo com as especiíicaiões

",.iõúãi-ã 
páaOes ae àuatiaaãe àxigidos, com defeito, vício ou que vier a apresentar problema

quánto ao seu uso dentro do período de garantia.;.
. Alocar todos os recursos neããssários pãra se obter um perfeito fornecrmento, de Forma plenê

e satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza ao Fundo Municipal de 5atlde;

. Responsa biliza r-se por tãJas as despesas, obrigações e tributos. decorrentes do

fornecimento, inclusive as de natureza trâbalhista, devendo, quando solicitadc, fornecer ar'r

runJo uunici'pal de Saúde comprovante de quitação com os órgãos competentes'
. Responsa bilizar-se por eveniuais multas, municipais, estaduais e federais' decorrentes de

faltas por ela cometidas durante o fornecimento;
. nãiponru oiriru r-se pelos danos causados diretamente ao Fundo Municipal de Saúde e,/ou a

terceiros decorrentes Oe sua cutpa ou dolo na execução do fornecimento, não exclulrdo ou

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Fundo Municipal de

Saúde;
. Responsa biliza r-se pela obtenção de Alvarás, .Lic-enças 

ou quaisquer outros'Termcs de

Autorização que se façam necessários à execução do fornecimento;
. Não transferir a outremr;;i;à; áu e, partu, o objeto firmado com o Fundo Municipal dç

Saúde, sem prévia e expressa anuência.
. Não'realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem comc a

rrrão, .iiaá à, incorpóração, sem prévia a expressa anuência do Fundo Municipal de Saúde -.

9.2. CONTRATANTE:
. Efetuar o pagamento nas condições e preço pac-tuados; : 'i :

. ãrãp"àiá,i"i ao fornecedor iãOut ut cônàições necessárias ao pleno cumprimento das

obrigações decorrentes oo |.àgittrã àe p,"ço', cónsounte estabelece a Lei no 8'666/93;
. Oeáignar um representante-pa ra acompánhar e^fiscalizar o fornecimento dos materi?r§, ,que

deverã anotar em registro próprio, todas as ocorrências verificadas;
.Comunicaraofornecedortodaequalquerocorrenciarelacionadacomaexecuçãodos
foiÃ".iÀ"ntot, diligenciando nos casos que exigem providências preventivas e corretives '

1O, DISPOSIçÕES GERAIS
1o.1'Nenhumpagamentoseráefetuadoaofornecedorenquantopendentedeliquidação
ãJ"ürái üúii" I"iãr"nt" à eventual irregularidade, ina-dimplência ou penalidad'e;

1o.2. Na forma do que aispoá á artigJ 67 da Lei no 8 666/93' fica designada a servidora

Sheila Cristina de Souza piíúro, iota"Oo no Fundo Municipal de Saúde, para acompanHar e

fiscaliza r a ARP;
10.3.ospreçosdositensregistradospermanecerãoirreajustáveisdUranteaVigênciada
respectiva ARP.

15
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pnecÃo PRESENCTAL No o2l2019 sRP

ANEXO II

orcunaçÃo DE NA coNDrçÃo ot urTeee (Modelo)

REf,: PREGÃO PRESENCIAL NO O2l2019 SRP - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE

AREIA BRANCA

, inscrita
a) Sr.(a)

no CNPJ no por intermédio de seu

representante legal, o( portador da Carteira de Idêntidade n"
DECLARA, que é enquadrado na condiÇão de N4icroempresas

(local e data)

(Nome e assinatura do representante lega I ou procurador do licitante)

ou de Empresas de Pequeno Porte.

Para esse efeito, a declarante informa que:

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

"l «-- j Na'condição de microemprãsa, sendo que su.a receita bruta anual não ultrapassa o

vâlor de R$ 360.OOO,OO (trezentos e sessenta mil reais);
b) ( ) Na condição de empresa de pequeno porte, sendo que sua receita bruta anual é

iíp"rior. a R$ 3ó0.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$

q.áoo.ooo,oo (quatro milhões e oitocentos mil reais)'

II-osignatárioérepresentantelegaldestaempresa,assumindoocompromissodeinformar
à Secretária da Receita Federal do Brasil e ao Fundo Munlcipal de Saúde de Areia Branca,

imãaiatamente, eventual desenq uad ramento da presente situação e está ciente de que a

ratiidaoe na piestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei no

ô.ãà0, i" rgóe, o-iu:eltaráIluntuÀànü com as demais pessoas que ?u1u-:lu,':l:o'rem' 
às

penalidades previstaj na legláiaçáo criminal e tributária, relativas à fa lsidade .rdp'ológ 
ica (art'

lss ao cóoigo penal) e uo ._'.inlá contra a ordem tributárla (art. 1o da Lei no. 8.137, de 27 de

dezembro de 1990).

16
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do CPF no

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

r



@toss

ESTADO DE SERGIPE
munrcÍpro DE ARErA BRANcA

orvrsÃo DE LrcrrAçõ:s e corrnlros

pnecÃo PRESENcTAL No o2l2019 sRP

ANEXO III
pnocunaçÃo (Modelo)

Ref,: PREGÃO PRESENCIAL No o2l2019 SRP - FUNDO MUNICIPAL Oe saÚoe or
AREIA BRANCA

ouToRGANTEs {QualificaçãO da empresa e do represente legal que assinará a procuração em

seu nome (nome, endereço/razão social, etc.)'

OUTORGADO: (Representante devidamente qualificado)'

oBJETo: Representar a outorgante no Pregão no o2/2o!9 SRP - Fundo Municipal de Saúde de

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

documentos, assinar atas " t"r.or, tomar deliberações, receber ofícios e relatórios ctl

;uftãÀentos, flrmar declarafões, dar ciência e, especiàlmente, -formular 
ofertas e lances de

preços, interpor recursos, renunciar ao direito de recursos enfim' asslnar todos os atos e

ãrã]rqr"t documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento d9 q'91"1t" mandato iunto a

este óigão, relativamente a quaisquer das fases do Pregão no 0212019 SRP'

, 

-de

de 2019.

NOME/CARGO _ lt

1,7
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pnrcÃo PRESENcTAL No o2l2019 sRP

ANEXO IV

oeclanaçÃo DE ATENDTMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAçÃO ( t'lodelo)

Ref,: PREGÃO PRESENCIAL No O2l2019 SRP - FUNDO MUNICIPAL Oe saÚor oe

AREIA BRANCA

inscrita no CNPJ no por intermédio de seu

representante legal, o(a) Sr. (a ) portador da Carte ira de Identidade n"

e do CPF no D ECLARA, em atenção ao disposto no art. 40, VII, da Lcr

Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002, que cumpre Plenamente os requlsl tos exigidos

para a habilitação na licitação modalidade Pregão no OZlzOLg SRP do Fundo M u n icipal de

Saúde de Areia Bra nca.

(local e data)

(Nome e assinatura do representante lega I ou procurador do licitante)

(*Observaçãoi Esta declaração deverá seÍ entreguê no ato do credenciamento')

18
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ANEXO V

oeclanaçÃo DE EÍ{PREGADoS MENoRES (Modelo)

REf,: PREGÃO PRESENCIAL NO O2l2019 SRP - FUNDO MUNICIPAL OE SAÚOE OC

AREIA BRANCA

inscrita no CNPJ no por intermédio de seu

representante legal o(a) Sr. (a ) portador da carteira de Identidade no _- edo

CPF no 

-,

DECLARA, pa ra fins do disposto no inciso V do art.27 da Lei no 8 666, de 21

unho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que náo empregadei
me no r de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor dc

dezesseis anos

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

(local e data)

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

(*observacão: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

li

ffiosi
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pnecÃo PRESENcTAL No o2l2019 sRP

ANEXO VI

ATA DE REGISTRo DE PREços 
-l20- 

(Minuta)

O FUNDO MUNICIPAL Of SlÚOr DE AREIA BRANCA/SE, inscrito no CNPJ sob o no

11.402.091/0001-08, locatizàdo à Rua Heracliton Diniz, no 90' Centro' doravênte-denom inad o

CONTRATANTE, neste ato reprãsentaao por seu Ge'stor' o Sr' FRANCISCO 
'OSE 

SAMPAIO'

brasileiro, casado, dentist", ô;;;;;ãá ác no-z'asg ss6 ssP/PE e do cPF no 222'5-t7 3-t-3-

ã+,- i"riálr"iã e âomicitiado' em Areia Branca/sE, considerando o julgamento do PREGAO

PRESEÍ{CIAL No O2l2(,19 ónp, putu REGISTRO DE PREços' e a su-a 
'- 

respectiva

homologação, REsoLvE r."g],tli'ot ãieços oa(s) empresa(s): xxxxxxxxxxxxxxxxxxx'
inscrita no CNpJ sob o 

"iã- 

iXiiiXXi, estaúetecida na XXXXXXxXXXXXX, neste ato

representada polo(a) sr.(a) xxiiiiiiii, portador(a) do R'G' no xxxxxxxx e do cPF r.t3

XXXXXXX. Atendendo ", .""ãiiã"r árevistãó no instrúmento convocatório e as constantes

desta Ata de Registro o" pi"ãá'., *i.iianào-se as partes às normas constantes das Leis no

lO.520/02, no 8.666/93 " áit"'uçOut, e Decretos no 864120!7 e no 958/2018' e em

conformidade com as disposições a seguir:

01. DO OBJETO -__- --..i^i-i^ ç,*,,fa o nzrrotad,a
ApresenteAtatemporobjetooregistrodepreços.paraaquisiçãofuturaeparceladadefraldas
descartáveis para atender uriãrnáiãur do Funão úunicipât de Saúde e da-secretarra Municipal

de Educação, de acordo.o.-ul 
"ià".ificações 

constan["t ao fOitut de Pregão Presêncral nc

O2/2O1ISRP e seus anexos, e propostas dé preços apresentadas' de acordo com o art 55' xl

da Lei no 8.666/93, puróunáo tais documentos a fazer parte integrante do presente

Inl,rr',rn"nto para iodos os fins de direito'

02, DO REGIME DE EXECUCÃO
o objeto será executado ,"ãÊ=*" a forma de execução indireta, sob o regime de empreitada

poi [r"ço unitário, nos termos da Lei no 8'666/93'

03. DO PRECO E DAS CONDICÕES DE PAGAMENTO

oSmateriais,".ãofo,n".id@onstantesdoAnexoIdeStaAta.
610 _ os Daqamentos."raíJ.fãüáor'e. a[é 30 (trinta) dias após a entrega dos mujteriais,

ãpós atestaçáo do responsável pelo recebimento; 
scal, com o

§2o - Para fazer ius uo pugá;J*o, u ?'i"u fornecedora deverá apresentar' nota fil

respectivo termo de t.u."Oi|.n"ntá,' atestado pelo.setor competente do Fundp Municipal de

qâ,irrê írrova ae reoularioaàe;;;á ;;; as Fazendas Federal, Estadual e lYunictpal, certidôes

;:;;,[;;;* d;ü;ii,çà" iunto ao INSS, FGrs e cNDr atuarizadas;

§3o _ Nenhum pagamentJ',;;ã ;i"i;;ã'ao Áajuaicatario enquanto houver pendência de

tinrrirtacão de obrioaqão fi";ã;,;;;iÃúde ae pãnatioade ou inadimplência contratual;

;l:i:"i"ã; iã"*a, iát hipótese aliuma, paeqmello antecipado;

§5o _ No caso de u,ruro o"'Jãgãí,"niJ,'iáa_rtitizado_, para atualizaçào do varor mencionado

no caputdesta Cláusula, o inãlt-" Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/IBGÉ;

§60 - Nestes preços estão intf iàut todas as despesas que' direta ou indrretamente' decorram

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

previdenciários, uo,n in istruçáã,1iiuutoi, emotumentos e contribuições de qualquer natureza''

04. DO REAJUSTE DE PRECOS ^.,i-ÂÉ-i. r,. ãrâ
Não haverá reajuste oe prffis durante o período de vigência da ata'

ô;"pãç;;';";ir,íuio, po,i".ãã *i-."ririor em decorrência de eventual redu(ão dos preçot

praticados no mercado ", .""áÉJ"i poi ruto qr" eleve o custo dos itens registrados, cabenrj:

r 2t'
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uunrcÍpro DE ARErA BRANCA

orvtsÃo DE LrcrrAçóes e conrnelos

ao órgão gerenciador promover as negociações Junto aos adjudicatários, observadas ?:
à i.poúO"r-.ontidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei no 8.666, de 1993;

gfô - <juando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo

lúeruàni"nt", o'óróão gãrenciador convocará os adjudicatários para renegociarem a redução

dos preços aos valores praticados pelo mercado;

!2.'- ó adjudicatário obriga-se a repassar ao Fundo Municipal de Saúde todos os preços e

iantagens, ofertados ao mercado, sempre que esses torem mais vantajosos do que os

vigentes;
5áã - qúanoo o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o adjudicatário

Ãão ouder cumorir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

il::-Li;;;;; ;ua:rJrcu[ario ao iomprómisio assumido, caso a comunicação ocorra antes da

assinatura do termo Oe coni.ato, à sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade

dos motivos e comprovantes apresentados;
§50 - Convocar os demais adjudicatários para assegurar igual .oportu 

n id.ad" 9: -1",9.*]:.:i:i ^"^
õã. - flão havendo êxito naé negociações, o órgão gerenciador deverá proceder a revogaçao

da ata de registro de p ruçorliàoüunao'as medidãs cibíveis para obtenção da contrataÇão mais

vantajosa; _^^t-,-^ a^ ^.^-^.
§7o -'É vedado efetuar acréscimos nos valores fixados pela ata de registro de preços, inclusive

oacréscimodequetrataaalínea'.d,,doincisoIIdoart'65da1eino8.666,de1993.

05, DA VIGÊNCIA
AvalidadedapresenteAtadeRegistrodePreçoséde12(doze)meses,contadosdadatade
sua assinatu ra.

§1o-Findoeste,aspartesnãopoderãoexigirumadaoutraoexaurimentodosquantitativos
previstos no instrumento convocatório, consiãerando-se peíeitamente realizado p objeto desta

ata.

06. DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
xarifado do Fundo Municipal de Saúde' em

-ú ôl tiãirl dias, contado! ; ;"rtir-;; soticttação, sendo recebidos por servidor desisnado

para tal finalidade, mediante solicitação formal ê nas quantidades indicadas, em horário de

expediente no órgão.
íi;_ ó Fundo M-unicipal de saúde não se obriga a adquirir os materiais registrados nesta Ata

de Registro de preços, *rn -Ãã.ro 
das qúantidades indicadas nas planilhas, podendo

promover a aquisição em unidades de acordo com suas necessidades, podendo ainda.realizar

licitação específica para aquisição de um ou mais itens, hiPótese em que'.em igualdades de

condições e preços, o o"n"fi.ià'rio Jo rãôitt..o terá prefeiência, nos termos do Art. 15, § 40 da

Lei 8.666/93.

07. DA DOTACÃO ORCAMENÍÁRIA
As despesas oriundas .o--Jã!ã-unto do referido obieto desta ARP correrão á conta dos

;;.;r;t ;t;entários .oniiinãaot no o-rçamento Programa de 2019 deste Fundo' com

dotação sufitiente, obedecendo à classificação pertinente'

08. DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

ffirante a vigência desta Ata, compromete-se a:

] oãriõ""ri"*'idor do Fundo úunicipat oJsaúoe para proceder ao recebimento dos

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

. ;f;ü;; * pugurn"nto, devidos observadas as condições estabelecidas nesta Ata;

. Éro*ou". am-pla pesqulsa de mercado, de forma a comprovar que os preços

permanecem .o'-pitíreit com os praticados no mercado'

óf rj 
"àúi.utario(s), 

durante a vigência desta Ata, compromete(m)-se a:

materiais;

reg rstrados

?- ).
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orvrsÃo oe lrcrraçõES E CONTRATOS

.lYanter, durante toda a vigência da Ata de Registro-de Preços, as exigências de habilitação

ou condições determinadas ão procedimento da iicitação que dará origem à mesma, sob pena

de sua rescisão e aplicação das penalidades ora previstas;
r Fornecer os materiais conforme especificação, marca, modelo e preço registrados e na forma

prevista;
. substituir às suas expensas, qualquer material entregue em desacordo com as especificações

""i;ú;; 
à padrões de qualidade exigidos, com defeito. vício ou que vier a apresentar problema

quãnto ao seu uso dentro do período de garantia.;.
. Alocar todos os recursos nelessários pãra se oúter um perfeito fornecimento, de.forma plena

e satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza ao Fundo Municipal de Sauoe;

. Responsa biliza r-se pot iÀJut as' despesas, obrigações " 
tlib"?.t-,.-1:torrentes do

fornecimento,inclusiveasdenaturezatrabalhista,devendo,quandosolicitado'tornecerao
runoo úunlilbul de Saúde comprovante de quitação com os órgãos competentes;

. Responsabilizar-se por ereniuais multas, muÁicipais, estaduais e federais, decorrentes de

faltas por ela cometidas durante o fornecimento;
. àãiponsauitizur-se pelos danos causados diretamente ao Fundo Municipal de saúde e/ou a

terceiros decorrentes o" rra artpu ou dolo na execução do fornecimento, não excluindo ou

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

Saúde;
. Responsabilizar-se pela obtenção d.e Alvarás, .Lic€nças 

ou quaisquer outros Termos de

Autorização que se façam necessários à execução do fornecimento;
. Não transferir a outrem, ná-ioào o, e.,n pa.te, o objeto firmado com o Fundo Municipat de

Saúde, sem prévia e expressa anuência.
. 1fãã'reafizár associaçáo com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como a

rrrão,.iiáo o, incorporação, sem prévia a expressa anuência do Fundo Municipal de saúde'

pactuado, conforme o caso, o Fundo M

seguintes sanções, previstas no art' 87
pré.;uízo de perda da garantia prestada:

entos, pela inexecução total ou parcial do ob-leto

unicipal'de Saúde poderá aplicar ao Adjudicatário as

da Lei no 8.666/93, garantida a prévia defesa, sem

o9. AS PENALIDAD S E MU TAS
Pelo atraso injustificado nos fornecim

I - advertência;
II - multa de 0,5olo (zero vírgula cinco por cento) por dia, até o máximo de 10% (dez por

cento) sobre o vator do(s) ."tãi"f tiil, Lti decorrência de atraso injustificado na execução dos

fornecimentos;
Iu.multadel0o/o(dezporcento)sobreoValortotaldo(s)material(is),nocasode
inexecução total ou parcial dos mesmos;
il'- 

-tr"-p";;t" -tàmporária 
de participar em .licitação e impedimento de contratar com a

Ààministração do Fundo Municipai de Saúde, pelo prazo de até 02 (dois) anos;.

ü - J".furuiao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública'

10. DO CANCELAÍVIENTO pA ATA DF BEGISTRO DE PRECOS ;. '! ',..

õT"girt. do uajudicatário será cancelado quando:

i - o"rajroi.utaiio descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

if _ ó ãO:rai.atário não retirar a noia de empenho_ ou instrumento equivalente no Êrazo

ãituO"t".iáo pela administração, sem justificativa aceitável;

ili- ô;;jr;"atário não ateitar reduzir o seu preço, na hipótese deste se tornar superior

àq ueles praticados no mercado;
IV - O adjudicatário sofrer qruirqu",. das sanções previstas na cláusula anterior, parágrafos IV

eV.
farágrafo único - O cancelamento de registros -nas hipóteses previstas nos inci

à"lt"irãrrriu será formalizado por despac-ho do órgão gerenciador. assegurado o
Sos I, II E IV

ontrad itóriô

e a ampla defesa.

:22
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Na forma do que dispõe o artigo 67 da Lei no 8.666/93, fica
Souza Pinheiro, para acompanhar e fiscalizar execução da p

5lo - À fiscalização compete, entre outras atribuiçõ
fornecimento dos materiais com as normas especificadas, s

11. DO COMPANHAME TO E DA FISCA IZACAO
designada a Sr.a Sheila Cristina de

resente Ata de Registro de Preços.
es, verificar a conformidade do
e os procedimentos são adequados

para garantir a qualidade desejada.
§20 - A ação da fiscalização não exonera
contratua is.

o Adjudicatário de suas responsabilidades

12. DO RECEBIMENTO DO OBJETO
o ouleto aa rúra contratação será recebido de acordo com o disposto art.73, lI, a e b da Lei

n'8.666/93.

13. DO FORO
Estado de sergipe, como
rem acerca do Presentê

instrumento, com renúncia expressa por qualquer outro' t.,

E, por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam este instrumento, a fim de iilê

Areia Branca/SE, 

- 

de de 

-.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Contrata nte

FRANCISCO JOSÉ SAMPAIO
Gestor do FMS

FORNECEDOR 1

FORNECEDOR 2
(,.. )

As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Areia Branca,
único competente para dirimir as questões que porventura surgi

23
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ANEXO
REGISTRO DE PREçOS

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços no 

-/2Ot9, 
celebrada entre

o Fundo Municipal de saúde de Areia Branca, e a empresa cujos preços estão a seguir
registrados, por item, em face da realização do Pregão Presencial no 02l2019 SRP.

E M PRESA:
FO N E/ FAX:

E-MAIL:END.:

REPRESENTANTE
LEGAL:

MARCA VALORESPECIFICAç AOUN

-II
II

-
III
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