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ESTADO DE SERGIPE
uururcÍpro DE ARErA BRANcA

orvrsÃo DE LrcrrAçÕes E CONTRATOS

O mUnrCÍpfO DE AREIA BRANCA/SE, por intermedio do FUNDO MUNICIPAL DE

Ãséiéipnrêra sõc1ÁI, pãrr* juriáicá de direito público interno, inscrita no cNPJ sob o no

t4.787.720/0001-53, por meio de seu Pregoeiro e Eàuipe de Apoio, nomeados pela Portaria no

L66/zOtB, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação do

tipo MENOR PREçO POR ITEM, sob a modalidade PREGÃO pneSENCIAL No O3l2O19

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL NO 03I2OL9 FMAS - SRP

EXCLUSIVA PARTICIPAçÃO DE MEI/ME / ÉPP

1. DrsPosrçõEs PRELTMTNARES

SRP

iano Frei re de Oliveira, s/no , Centro

1.1. A licitação será regida na forma da Lei no 10.520102, Decretos Munic ipais no 958/2018 e

864/2017, e subsidiariamente pela Le i 8.666/93, e ainda, Leis Munrci pais no 94/2015 e

l52l2}t}, LC 123/06, todos os dispositiv os em suas atuais redações

1.2. Fazem Parte deste instrumento convoca tório os seguintes anexos

ANEXO I
ANEXO II
ANEXO III
ANEXO IV
ANEXO V
ANEXO VI

TERMO DE
MODELO D

MODELO D

MODELO DE D
MODELO DE D

REFERÊNCIA;
E DECLARAÇAO
E PROCURAçAO

ECLARAçAO
ECLARAçAO

DE ENQUADRADA NA CONDIÇÃO OT ME/EPP

REQU rsrTos DE HABILITnÇÃo;
RELATIVA ATRABALHO DE MENORES; C

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS.

2. DO OBJETO

2.1. A presente licitação tem como objeto o registro de preços para futura contrata!ão, q"

empresa prestadoã-ãããúi"srúneoiãípara atãnder às neceLsidades do Fundo Municipal de

Assistência social deste Município, nos termos do Decreto Municipal n" 864/2017 ' conforme

;;ü;ifi;ções técnicas constantes no Anexo I deste Edital.

As despesas oriundas do obJeto desta licitação correrão à conta dos recursos orçamentários

consignados no Orçamento Programa de 2019 deste Fundo' com dotação suficiente'

obedecendo à classificação pertinente'

4. CONDrçÕES PARA PARTTCTPAçÃO

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' inc' I da t-çi

Complementar n; izz, de 14 de dezembro de 2006, com a redaÇão dada pela.Lei

Complementar no 147, de 07 de agosto de 2014, as Mícroempresas (ME) e Empresas de

pequeno porte (EPP), assim comprorãdas mediante apresentação, no ato do credenciamento'

de Declaração de enquadrada na condição de ME/EPP., podendo adotar como modelo o disposto

no Anexo II do presente instrumento, e ainda, também poderão participar os

Microempreendedoies Individuais (MEI), sendo que esses demonstrarão tal condição aPenas

apresentando o registro de insc-rição.na receita federal; r-^ ^^ ^.,iaÂnni:c4.L.L. os intereSSados deverão, ainda, atender a todas as exigências' inclusrve quanto à

documentação, constanteS deste Edital e seus Anexos, e deter atrvidade compatívr:l e

pertinente com o seu objeto da licitaçãol 
P--
ll,.
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4.2,Estarãoimpedidosdeparticipar,diretaouindiretamente'dequalquer-fasedesteprocesso
rii[aürio, os inieressados que se'enquadrem em uma' ou mais' das situações a sequir:

;;;;;;'';; ;;";iãA; a" rãi"*iãlàã ãncurso de-credores' dissorução ou riquidação;

új consórcios de empresas, qualquer que sej? su^a forma de constituição;

c) Empresas que tenham ,'làã l"truiuout inidôneas por qualquer órgào da AdministraÇão

púbtica, direta ou indireta, rãããr"r, Éitáarál ou Municipal, bem como as que estc.iam punidas,

;;;';G"tã" áo direito a.e-àntráta|. ou licitar com a Administração Públrca;

d) Servidor de qualquer or.gã; ;'- ;niiaade vinculada ao órgão promotor da licitação' bem

ãá.i. 
"rpr"u.u 

da qual tal tti*ioãit":u sócio' dirigente-ou responsável técnico'

4.3. A participação na ti.i;;;ã i.áãÃu tótur ã i|.r"rtritu submissão dos proponentes às

condições deste Edital.

5. DO CREDENCIAMENTO E REPRESENTAçÃO

s.1. A Licitante deverá apresentar-se para credenciamento, iunto ao Pregoeiro, p-or--interméd io

de um representante que,'ã;-it;;;ilü;;À'oo du documãnto que o credencie á participar

deste certame, venha a |."S;;;l;'p;i;-empre_sa ticitanre, devendo, ainda, no ató de entresa

dos envelopes, identificarÇ 
-ã*ioinoo a carteira de Identidade ou outi-o ,documÇnto

illl"3'?lli;".,amenro é condição obrigatória para.a_participação das Lrcrtantes neste Preqão'

ou seja, ofertar propostas itanáes), be-m com. praticar todos ôs demais atos inerentes a es"e

certame, podendo ,tirirur. .àÃá-Ããdelo o estabelecido no Anexo III deste Edital;

s,3. o credenciamento ;;;..;f;-;;r meio de. instrumento público de procuração ou

instrumento particutar, n"raã'o'íiirio '.ãio á.orpunn"a"'i" .op,ã io .onttuto social vigeiite cia

empresa que representa, :;;'ilã Jura iormrtur ofertas e lances de preços, oÍerecer

recursos e desistir oeres e õialicãi ióao. ô, demais atos pertinentes ao certame, em nome do

proponente, procuração "í'ilu;; 
ãã't'ãã"*i"tinto firmada pelo representante lesal da

empresa? nos termos o" 'J' Âo Conttitutivo' Estatuto ou Contrato Social' documento esse a

ser apresentado, visando ; ã;;;G;ã; dã condição do titular' para delesar poderes ':o

reDresentante u ,",. .rudãniüoã.- É'i.prut.indívàl que estejam. "*p'"=s::t,:t 
poderes

17,àãlã"!,"i".,r.i"à ". ãá-iiiÃãi a".ru'aç0"s, desistir ou apresentar razões de recurso e

Draticar todos os demais atos pertinentes ao ce.tame e,";"-;;;;-;"' ser sócro,. proprietáriô,

dirioente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia' do respectivo

estãtuto ou contrato social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitqs'e

assumir obrigações ". O"iã|"iániiu de tál investidura, exibinào a Carteira de ldentidade ou

;;i;;;".r#"i" equivalente; r^ -jA-^iâ -,^ ã,,ô .,,rÍrôrêm
s.4. As Licitant"s aeuerao a-i,esentar declaração dando ciência de que cumprem plenarnente

os requisitos de habilitaçããl ããmo condição para. a àaÊicipação nesta licitação' conforme

disposro no inciso uII oo'u"i,.Jà"ã"-i"i,i; ró.s2ol2oo2 e inciso V do art 10o do Decreto

Municipal no 958/2018. i àfu'iaa declaração deverá ser apresentada juntamente com o

documento de credenciamento, fora dos enveropes que contem os documL:ntos dc habilitação c

g::TB,J,""l";t i*l:i;*,liS!:j*iX!""','i':[?flãã".',Xali:1"".';'i',"J,' 
nào ,erá sua

proposta por escrito inuuriãuàJ,-Àur-náà-poaerá p".t;:,ü;;ri".ãt o" lances. Porle até sêr

declarada vencedora, desde que nenhum lance,verbal supere, em menor preço, a sua proposta

por escrito ou que as o"aãi; pr.p""""tes venham a sei desclassificadas, sucesstva mente,' rla

3:3:ti:TIr, admitida a participação de um mesmo represenrante regar e/ou procurador pá.p

mais de uma Licitante; ri-ilrhió rarary',at àr
5.7.Nãoseráaceita,emqualquerhipótese'aparticipaçãodelicitanteretardatária'aqáoser
como assistente ao ato Público'
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6. DA ApRESENTIçÃO, DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENvELoPES

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

Documentos oe naUiút"çil será pública, dirigida pelo Pregoeiro, em conformidade com este

Ed ital;
6.2. O representante legal da licitante deverá entregar os Envelopes "Proposta de Preços" e

',Documentos de nabilitaião", devidamente lacrados, em papel não transparente e separados;

6,3. O envelope da PrOposta de Preços deverá ser apresentado, contendo as seguintes

inform

6.4. O enveloPe dos Documentos de Habi litação deverá se r apresentado, contendo as

uintes informa

Não será admitido o encaminhamento de proposta via fax, Postal, Por m

similar;
6.6. APos o recebimento dos enveloPes, não serão aceitas juntadas ou substituições

qua
6.7

isquer documentos, nem a retificação de preços ou condições;

O recebimento dos enveloPes não confe rirá às proPonentes qualq uer direito contra o

Fundo Municipal de Assistência Soci

7. DA PROPOSTA DE PREçOS

al, observadas as prescrições da legisl ação específica.

7.t. O enveloPe "1", com o título "PROPOSTA DE PREÇOS" , deverá conter

7.L.t. A(s) ProPosta(s) de Licitante(s), redigida com clareza, em

icas de uso corrente, sem a Iternatlvas, em
Preços da(s)
pressões técnportuguesa, salvo quanto a ex
e assinada Pelo representante legal da empresa licitante

rasu ras ou entrelinhas, datada
\/ seu preposto, legalmente estabelecido;

7.t.2. Os Preços serão apresentados em alga rismos Para os va lores unitários e totais dos

itens, e em alg arismos e Por extenso para o valor glo bal da ProPosta, cotados em moeda

nacional e englo barão todas as desPesas diretas e indiretas, inclusive os [ributos, taxas, custos

iom embalagens, encargos sociais, trabalhistas e Previ denciários, frete, seg uro, instalação,
do objeto

etiquetagem, mão-de-obra, etc., e quaisquer outros necessá rias ao cumPrimento

desta Licitação. Não será Permitido, portanto, que tais enca rgos sejam discriminados em

separado; !^,^G^-^ /G^., nar= -^n7.t,3. Razão social e cNPJ, endereço comp.leto, telefone/fax para contato''no da conta

corrente, agência e respectivo Banco eise possível, correio eletrônico (e-mail)i

7.t.4. Descrição detarhada do objeto áa ricitação, com_as características técnicas, observando,'

iàãt especifiéações contidas no Anexo I, Termo de Referência; i i';.:

7,.t.5.A execução será dada em, no 1.nã*iÀo, 02 (duas) horas, após atestada pela contratadA

ã'roticitaçao exóeOiãa pelo Fundo Municipal de Assistência Social;

2.L.6. Existindo discrepância entre or-íuroi"r unitários e totais, prevalecerão os unitá,r:ios ç,

havendo discordância entre os valores em algarismos e por extenso' prevalece;ãc 'estes

últimos; - -.-;-)^ ^^^I--r -.r ' ' '1 '

7.L.7. Os preçoS SerãO fiXOS e irreajustáveis durante o período contratado, e deverão trazer

inclusos os impostos, taxas, fretes " 
q*úqü"r.outras despesas, inerentes ao objeto licitado'

7.2, A simples participação neste certame implica: " :'

í-3l(
l,

M UNICIPAL DE AREIA CA

01 DE PREçOS
SRP

IRazão social da

FUNDO NCIA DE AREIA BRANCA

ENVELOPE DE

EDTTAL DO sRp
IRazão,social da
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a) A aceitação de todas as condições estabelecidas neste Pregão;

b) Que o prazo de validade da pioposta é de 60 (sessenta) dias conseculivos' contado da data

estipulada puru ,uu-àntrega, ó quat, ie maior, deverá ser explicitado na proposta' Caso o

referido prazo não esteja expressamente indicado na proposta' o mesmo será considerado

como aceito para efeito de Julgamento'

8. DOS DOCUMENTOS DE HABTLTTAçÃo

8.1. Da Forma De Apresentação - !í!..r^ n.\r-r rN/rtrí\rrnq DF
g.1.1. A Licitante deverá incluir no envelope no. *2", com o título - DOCUMENTOS DL

HABILITAÇÃ9, os seguintes documeniot â, ó,iginal (desde que esses possam ficar retidos e

ser autuados no processo), por qualquer pro."'.'o-tà cópia autenticada por cartório

competenre ou por servidor áa norinliüJçãã, ou publicação em orgão da Imprensa'oficial;

g.1.2. Caso as cópias dos documentos venham acompánhadas àos originais' esses últimos

deverão vir fora do envelope de oo.rmãntação a fim de evitar transtornos e facilitar o:

trabalhos do Pregoeiro.
8.2. Da Habilitação Jurídica . ,. !r..-,.
8.2.1. Registro Comlrciat, no caso de empresário.individual;

a.2,2. Ato constitutivo, estatuto ou tontiato social em vigor, devidamente registrado' em se

tratando de sociedades comerciais á, Ào .uro de Socieáades Anônir'ras' acompanhado de

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

objetivos sociais, ããr".uçao de atividades da mesma natureza ou compatíveis com o obieto

daticitaçãoi , r- r^ ^É^,^ê- arr cn.iírd 
tf ilr

8.2.3. Decreto de autorização, em se tratando de empresa o-u sociedade estrangetra Êm

funcionamento no país, e ato de ,"girtro ou autorização para funcionamento exp.edid-o pelo

órgão competente, quando a atividade assim o exigir; ri ; :

í.á. o" Ràgularidade Fiscal e Trabalhista -^^^ r, .-!Aira t?Nc lr '

g.3.1. prova de inscrição no Cadastiá f'lacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)' do Ministerio da

Fazenda;
8.3.2.ProvadeinscriçãonoCadastrodeContribuintesEstadualouMunicipal,sehouver,
relativo ao domicílio ou sede da t-icitánte, pertinente ao i"' 'u'o de atividaàê e compatível

.à, o objeto deste Edital; .-,,-)^ ô^^i-r /rNcs\ ':

8.3.3. Prova de regularidade relativa à seguridade social (INSS)' através de certidão

úejativa de Débito - CND; .-^---!-,r^ ^m êô^ãrãrrn nrr rnnir
g.3.3.1. Tal regularidade poderá ser apresentada em separado ou conjuntame:nte' mediapte

apresentaçãodaprovaag-r:9-Ylut]dadefiscalperanteaFazendaNacionalexpeditanostermos
da portaria conjunta RFB/PGFN no r.zÉr, de j de outubro de 2ol4; I

8.3.4. certificado de Regularidade oo Êcrs - cRF, relativo ao FGTS, expedido pela caixa

Econômica Federal (CEF)| - c^-^a,ac. I

8.3.5. Certidões de regularidade de situação para com aS Fazendas: Federa!, mediante a

apresentação da certidáo conjunta N"g;iüã;" óeuitár rerativos a Triburos Federais e Dívidq

Ativa da união, expedida pela procuraáoria Geral da Êazenda Nacional ou pela secretaria da

Receita Federal, conforme portaria ôãÀ:untu PGFN/RFB no 1.751, de 2 de outubro de 2014'

alterada pela Portaria Coniunta nrgTÊGFN no 1'821, de t7 de outubro de 2O14; Estadual'

mediante a apresentação da ce.rtidão úegativa de Debitos Estaduais, emitida pela Fazenda

Estadual do respectivo do domicílio ou sedã do licitantã; À Municipa-l, mediantê apresentaçflo

da certidão Negativa de Débitos rvrri.ipuir, emitida pera Fazenda Municipar do respectivo do

ãámicílio ou sede do licitante; . ^ 1,,^+iaa án ' "" '

8.3.6. prova Ou ir**iri.ncia âe débitos inadimplidos perante a Justiça do Traball'to' media.nte a

apresentação da Certidão Negativa Oà O"úitot trabali'ristas - CNDT;

8.3.7.Acomprovaçãoderegularidadefiscalsomenteseráexigidanocasodevtr.em,asera(s)
adjudicatária(s) deéte certame, notú.rno. do art' 42 da Lei Cõmplementar no tZ3l2006i

S.3.T.lNoentanto,aslicitantesdeverãoapresentarosdocumentoselencadosnossutritens
8,3.1 a 8.3.5 deste Êditut, mesmo que contenham alguma restrição, 

I 4tr--
I ;'

(}'r&f
i rr Altd
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8.3'7.1'l.HaVendoalgumarestriçãonacomprovaçãodaregularidadefisca]exigidaneste
Éàiul,-r..taãj lri"guáao(.);prãiã a" Os (cinco) ãias úteis, contados a partir do momento

em que for(em) declarada(s) à(s) vencedora(s), prorrogáveis por igual per'rodo' a critério do

;;;i;n;;à];;i ãã nr.irie'"ái"'õáciat, para a' resularização da documentação' pa-eamento ou

parcelamento do débito, " "Àürãã 
au'"iãntràir ãu*iao"ó negativas ou positivas com efeito de

certidão negativa;
8,3.7,L.2, A não regularização da documentaçã-o, no prazo previsto no-subltcm-8.3.7.1.1,

implicará decadência do direiÜàl;) iãni'áuçaótoôs) ' sem prejuízo das sanções previstas no

arr. 81 da r-ei no 8.6661ôã, 
"'.;"ã; -f".-;' 

ítàaà a Administiação. convocar. as- Licrtantes

remanescentes, na ordem áá'iàrrlt"uiaã, para celebrar(em) a(s) contratação( ões), ou

revoqa r a licitação.
g.c. bectaraçáo Relativa a Trabalho de Menores
8.4.1. Declaração firmada pela Licitante, nos termos do modelo - Anexo V deste Edital'

expressando que não po,'Li rn"no|. de dezoito anos em trabalho noturno' perigoso ou

insalubre, e menores O" O"r"ir"iiunos, em qualquet tràUàtno, salvo na condição dê ap'rendiz'

a oartir de quatorze anos'
8.5. Da qualiÍicação técnica:
8.5.1. comprovação de upiãâo pur.u desempenho de.atividade pertinente e compatível em

ca racterísticas, quantidaoes e prazos com o objeto au r[ii"ãa. tuit. :0, It e §1ô, I da Lei âo

3.31Í1i]ll comprovação de aptidão supramencionada será reita por atestados.ou certidões-de

fornecimento similares oe coilptãxiaaae tecnológica e operacional e equivalente ou, superior -

prestação de serviços rr,^iJ"!, ãrn ,"àã ã" Í.iiunt", fornecidos por pessoas jurídicas de

direito Público ou Privado;
ô.C. oá Qualificação Econômica Financeira
g.6.1, certidão Negativa áã"i"rã".i" e concordata, expedida pelo distribuidor da sede da

pessoa iuridica, o, au 
"*"t''çàà' 

;;i;i';-"; l' 
"*ry919u- 

no domicílio da pessoa física No caso

do documento mencionaoo 
-nãitu 'it". não fixar prazo de validade, o mesmo será considerado

ãó ôri"i.ioi"t da data de sua emissão; 
^., ^^li;ã.rÀc nrihricas di

8,7. Os documentos emittdos via Internet, por órgãos ou entidades públicas, dispensam a

necessidade de autenticaffi ;; ;;-;";á 'de de?iciência nas informações constantes 0o

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

conferidos via Inrernet dr;;;;;';'r;';;o, para'verificalão da regularidade. A Administração

não se responsabitiza rá p"iã'âr""trãil"àisôon ibilidade-ãoi meios'etetrôÍr icos dc iníormaçõcs'

no momento da verificaçãã uã"Àããirri"ê". oco_rrendo essa indispon ibilidade e não sendo

apresentados o, do.r."ntâ', i;u"ç"d;;ó"iu verificação- a Licitante será inabilitada;

8.8. Não serão aceitos pr.ototãiãt ãã 
"ntiega 

ou solicitação de documento em substituição aos

Jàiu."nto. requeridos no presente Edital e seus. anexos;

8,9, promovida u ho.oroduàãà Ju iitituçao, esta será devidamente comunicada a todos os

licitantes, ficando os oocu'mántos das demais empresas interessadas em poder do Pregoeiro

ísob a ouarda aa comissao-àã licltação;' pelo prazo de 15 (quinze) oras' findos os quais a

à;ã;J;;;ã; J"r.* ."'. retirada, sob pena de inutilização'

9. DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA HABILITAçÃO

9.1'Nolocal,diaehoraindicadosnopreâmbulodesteEdital'seráabertaasessão11e
ír"-i"ttrr"",á áo pregao,-inicãÃãoltu to'o credenciamento dos interessados;

e.z. Após a rase de.|."0ániiãrn"nto das licitantes';;;;;i;";;"iuoã|.a ã abertuta das

Propostas de Preços, ,u'Í]àu"Jà, jrell minarmente'-.a conformidade das propostas conl os

requisitos estabelecidos no instrumento convocatório e seus anexos' com 'l conseguente

àir"riõ"ia" dos preços cotados pelas I icitantes.classifi-cadas ;

9.3. Para fins de julgameniããtrui'ifitução das propostas será adotado-"^ ttlt-"t:: do MENoR

PREço PoR rreM, ooseãà;;; ;;;;; máximo' para a exe-cução' as especificações

técnitas e os parâ metror-.iniÃãr- á"' Oesempenho e qualidade definidos nestí: edital 
.e 

ern

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

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

ãpi".uniur. a proposta aà muhoi preço, em conformidade com o Anexo I' e as demais

Licitantes que tenham upr"ràniuão proóortus em valores sucessivos e superiores em até 10ol'

to"ipàilãÀt"l à de menor ;r;a;. á"; jutgamento e ctassificação das propostas será adotado

o critério de menor Preço Por item;
9.5, Não havendo peto menos 3 (três) ProPostas de preços na condrção definjda no item

anterior, serão selecionaOur ái-pàp'árius que'apresentaiem-os menor"t p-1"-ço],^ 
3=tl 

o máximo

de 3 (três), independentemã"tã áo ,ár"t' No caso de empate nos preços' serão admitidas

ioaas às piopostas empatadas, seja qual for o número de licitantes;

9.6. Caso duas ou mais p.opostá ãicritas apresentem preços iguais' será realizado sorteio'

í" iiuãÃ, p"i" oeterminação da ordem de oferta dos lances;

ir.i. ó'irágàãii" ionuiàuia, ind ividuatmenre, as Licitanres quatificadas, na forma dos itens 9.3

a 9.6, a apresentar o. run."t-uuioàit, ã tót"çur. pela ajtora da proposta escrita de maior

ór"ço, t"güioo das demais, em ordem decrescente de valor;

ã.ãló prãô""ià poaera, mãtivàdamente, estabelecer limite de tempo para lances' bem como

o valor ou percentual mínimo para redução aos lantàt'- tãoiànte ó'evia comunícação às

r-i.itrnt"t, concordância destas e expressa menção.na Ata da Sessão;

9.9. somente serão aceitos iãnces i-ujos valorei seiam inferiores ao último apresentado;

9.10. No tocante aos pr"çorl aipõáitus s"rão verificadas quanto. à exatidã-o das operações

aritméticas que conduziram ao v;lor total do item orçado' procedendo-se as cgrreqoel-13^1111

ã"-"rá"ir"i.' erros, tomando-se como corretos os preços unitários e por escrito. As correçoes

ããúuaut serão consideradas para apuração do valor d.a proposta;

ó.ii. éãiaOrl vàncedora(s) aquela(s) que ofertar(em) o menor preço por item;

9,12. A etapa de tances seiá cãnsioeiaáa encerrada quando, indagadas pelo Pregoeiro, todas

á.- p"rii.lpã"t* qrutiii.uaui manifestarem desinteresse em apresentar novos lances' ou

qrulao 
"na"rtudo 

o prazo estipulado na forma do subitem 9'8;

9.13. Caso não se rea lizerÍriuia"i u"rUuir, será verificada pelo Pregoeiro a conformidade entre

a(s) proposta(s) escrita(s) Jà-,*"ãitÀj preço(s).e o valor estimado para a contratação'

;;;í;-;ü;ã;'a aceitação o" p.opo.iuttl'com'valor(es) superior(es) ao(s) estimado(s) no

Termo de Referência - Anexo I deste Editàl; no(s) item(ns) corresponde n te(s);

9,14, Dectarada encerrada ã 
";;;;;i";.;t "'oidunuàut'ut 

propostas, o Pregoeiro examinará

a aceitabitidade autsl priÃi.ãis) iiaisificada(s), quanto ao objeto e valor(es), decidir\do,

motivadamente, a respeiiol fiàáoo 
-veaaaa 'á 

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

unitário(s) superior(es) a(os) ásiimaao(s) no Termo ds Referência - Anexo I deste Editat'

no(s) item(ns) correspondente(s);
9.15, O Pregoeiro poO"ra nãàãéiur com a autora da oferta de menor valor' com vrstas à

red ução do PreÇo;
g.1,6, serão consideradas inaceitáveis as propostas que:

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

rí óontitiÀr",it .ótação d" obi-eto dlverso daquele requerido nesta licitação' 
,

9.17. Sendo aceitável(is) u[tl prtpottutt) final(is) classificada(s) em primeiro ]ugar' inclusive

;;;;i" ;;-;;Ãru', àpór ).,!gã.iáçaá àú .o. 
eresoeiro, será(ão) aberto(s) o(s) envelope(s)

]."i"Àaã-" documentação de Éabilitação da(s) licitante(s) que a(s).tiver(em).formulado, para

.á"iit."çá" das suas cónoiiões ae -rra-oititação, 
descritas no item 8 deste edital;

9.18, Se a oferta nao roi- áieitável, ou'se a Licitante desatender às exigências para a

habilitação, o pregoeiro exàminará as ofertas subsequentes de menor preço, negociará com á

sua autora, decidirá sobre à sua acêitabilidade ", ", 
àto positivo, ,".ifi.ã|.á. us. tondições de

habilitação e assim .ua"rS*a"nt", até a apuração de uma oferta aceitável cuja autora

atendaaosrequisitosdehabilitação,casoemqueserádeclaradaVencedorado(s)icte(s)
ofertado(s);

(.

. ir.
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g.19. Todas as propostas e os documentos de habilitação serão rubricados, obrigatoriamente.,

pelo pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos representantes legais das Licitantcs presentes à

sessão deste Pregão;
9.20. Ultrapassàda 

'a fase de análise das propostas e amostras e abertos os envelopes

contendo a Documãntação, não caberá desclassificar as Licitantes por motivo relacionado corn

a proposta, Salvo em razão de fatos supervenientes.ou só conhecidos apos o julgamento;

g.2L. O encerramento de quaisquer das sessões, será lavrada Ata de Reunião' para

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

Equipe de Apoio, se necessário) e pelos representantes legais e/ou procuradores das Licitantes

presentes; r- - ,---:^ ^ ,^,
g.22. Toda e qualquer declaração feita pelos representantes legais e/ou- procurad.ores das

Licitantes deverá constar em Ata. fVãó ierá validade qualquer reclamação posterior sobre

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

9.23. constatado o atendimento aãs requisitos de habilitação previstos neste Edi[al, a

Licitante será habilitada e declarada vencedora do(s) item(s) ofertado(s);
g.24. Caso haja intenção por parte da(s) Licitante(sj O" recorrer contra a 'decisão dô

pregoeiro, a(s) mesma(s) aguardará(ão)'ó encerramento das fases de Classificação da9

Propostas e de verificação dos Documàntos de Habilitação das proponente-s' de'dcordo com'ã

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

9.25. Se todas u, pioportas forem desclassificadas ou todas as Licitantes^,inabilitad,ut,,,9

;;;;"il óáááia n*àr à prazo de 8 (oito) dias úteis, nos termos do art' o-B:.§-'il.o11.9i

a.oáolgs 
'e 

alterações posteriores, 
'para 

apres-entação de outras propostas ou nqvq

documentação, escoimadas das causas da desclassificação ou inabilitação' 
l

10. DO RECURSO, DA ADJUDTCAçÃO E DA HOMOLOGAçÃO

io.r. Ao final da sessão e declarada a Licitante vencedora pelo Pregoeiro, ou313ue1,!?::'^t"
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 95.8/2018' desde qqe

munida de carta de credenciamentà ou procuração com poderes.específicos p3ra tal' ,45

Licitantes poderão interpor r.".rr.o, no prazo Oe OS (três) dias úteis' ficando as demai§

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

a correr do término-do pruro da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 
'

10.2. A falta de manifestação, imediata e motivada, da Licitante, ou sua ausência na ;es'sãO'
importará a decadência dó direito ao recurso, € â adiudicação do obleto da' licitação,pelg

pregoeiro a vencedora e ao encaminhamento do processo à autoridade competente p'ara

homologação; ----,^^
10.3. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de

aproveitamento; )^..^_
1o.4. os recursos e as contra razões interpostos pelas Licitantes deverão ser entregues 

-no
setor de licitação deste Município, 

-no p*ig estabelecido no item 10'1, das th às lzh'
diariamente, exceto aos sábados, domingos e fe-riados; . .

10.5. Interposto o recurso, o Pregoeiio"poderá reconsiderar a sua decrsão ou encaminhá-lo'

devidamenteinformado,àautoridadecompetente;
10.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade

competente adjudicará o objeto 
-ãô 

certamã à Licitante vencedora e homologar:á o

procedimento; :--^-r^-{
Lo.l. o recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dqq atqs

insuscetíveis de aproveitamento. I "
l(
I
Í1

I

:l



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 8'666193;
11,2. A adjudicaçâo do objeto será efetuada mediante assinatura da Ata de Registro de
preços; a empresá adjudicatária, que convocada, no prazo de validade de sua proposta, a

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

penalidades prevista em Lei e neste Edital, respeitado o direito de recurso;
ir.s. a licitante adjudicatária deverá manter, durante toda a validade do Registro de Preços,

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

habiiitação e qualificação aqui exigidas, na forma do art. 55. xIII da Lei n" 8'666/93;
ii.+. À Ata de RegÉtro àe erelos decorrente desta Licitação terá validade de 12 (doze)

meses, contado u pãrtir da data áe sua assinatura, nos termos do art. 15, §3", IIi dã Lei no

8.666/93;
11.5. A assinatura da Ata de Registro de Preços terá efeito de compromisso para a prestação

dosserViçosnascondiçõeSequantitatiVoSestabelecidosnesteEdital;
11,6, O; preços reglstrados poderão ser revistos em caso de desequilíbrio econômico-

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

11.7. Os licitantes que não sagrarem-se vencedores na fase de lances, poderào, no entanto'
optarem por fazer parte do .u-dastro de reserva, igualando os valores aos do(s) licitante(s)

adj ud icatá rio(s), a ordem oe Caàastramento será dàda seguindo-se a sequência de colocação

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

DIVISÃO DE LICITAçóes e cottmros

na referida fase de lances.

12. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAçÃO

12.1, A execução do Registro de Preços será fiscalizada pela servidora DeSignada a servidora

Maria Natalia dos Santos, com autôridade para exercerf em nome deste Fundo, toda e

qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização do objeto da ata'

13. DO PAGAMENTO

14. DOS REAJUSTES DE PREÇOS

@c:s;

13.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a execuçãó clos serviçós,

mediante upius"ntução das notas fisca is/fatu ras, objeto do Registro de Preços. As referidas

notas fiscais deveráo ser apresentadas no protocolo deste Município, acompanhadas dà

seguinte documentação hábil à quitação: Nota fiscal, com o respectivo termo de recebimento,

atõstado pelo setor competente do Fundo Municipal de Assistêncra Social, certidão de

Regularidade Fiscal para com as Fazendas Federal, Estadual e municipà|, e pcrante o INSS,

FGTS e CNDT;
13.2. Na hipótese de estarem os documentos discriminados no item 13.1 com.,a .validade
expirada, o pagamento ficará retido até a apresentação de novos documcntos, dentro do prazo

de'validade, náo cabendo ao Fundo Municipal de Assistência Social nenhuma responsa bilidade

sobre o atraso no Pagamento;
13.3. Decorridos iS lquinze) dias contados da data em que os pagamentos estiverem retidos,

sem que o fornecedoi apr"iente a documentação hábil para liberação dos seus créditos, o

iági.tio ao mesmo podeiá ser cancelado, ficando assegurado a ele, tão somente o direitQ'ap
reãebimento do pagamento dos serviÇos efetivamente executados e atestados na forma !o
item 13.1.

14,1. Os preços registradoS pOderãO Ser revistos em decorrência de eventual redução dos

preços pralicabos no mercado ou cancelados por fato que eleve o custo dos itens registrados,

taUánOà ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos adjudicatários, observadas

as disposições iontidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei no 8.666, de 1993;

]-8.lr
t
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L4.2. Quando o preçO registradO tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo

rrpãirà"*ni", o'orgão gerenciado, .ànuo.urá os ad3udica[ários para renegociarem a redução

dos preços aos valores praticados pelo mercado; , i- ^--:^r.a-i;.á. o uojroi.utário obriga-se a repassar ao Fundo Municipal de Assistência social todos os

preços e vantagens, Oferta-dos ao mercado, Sempre que esses forem mais vantajosos do que

os vigentes;
L4.4. euando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o adjudicatário

não puàer cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá 
ã^ ^^^rr= rnroc r,:

t4.4.t. Liberar o adjudicado do.orptó*itio assumido, caso a comunicação ocorra antes da

assinatura do termo de contrato, " ,ã1n aplicação da penalidade se confirmada a veracidade

dos motivos e comprovantes apresentados;
L4.4.2, Convocar os demais adjudicatários para assegurar igual oportunidade de negociação;

t4.4.2.L. Não havendo êxito nut 
-Ã"gà.iuç0"t, 

i Orgaõ gerenciador deverá proceder" à

revogação da ata de registro de preçú, ad-otando as-medldas cabíveis para obtenÇflo da

contiatáção.mais vantajosa; -.-^- c,-.-)^^ ^^r^ rI= zr,r
L4.4.2.2, E vedado efetuar acréscimos nos valores fixados pela ata cle re-gisti-o-de, ple^ç^o:,

inclusive o acréscimo de que trata a alínea "d" do inciso II do art' 65 da l--ei no B'666' de 1993'

15. DAS CONDrçÕES DE RECEBTMENTO DO OBJETO i '

. ,.' . l

15.1. O seu recebimento dar-se-á de acordo com o art,73, inciso I, alíneas "a" e'tb", da L-ei

8.666/93, com alterações posteriores; ;

Ls.z.Os serviços deverão ser prestãdos a partir do.local definido pela instituieão, devenfb

estar disponíveis, em no máximo 02 (duas) í'torur- após a atestação do pedido, e que a parti!'

desse ponto serão contabilizados os quilômetros finais.do translado fúnebre, em no-mlximo'

70 Km, sendo recebidos por servido, ãàiignuao para tal finalidade, mediante solicitação,formal

enaSquantidadesindicadas,emhoráriod=eexpedientenoórgão;.''.
15.3. Os serviçot, oÉj"to da Rta de Registro de Preços, deverão ser executados durante o

;;;; de vigência'estãbelecido. Findo eéte, at partes não poderão exigir urna oa .utra o

exaurimento rlos quantitativos previstos no instrumento convocatório, po,'' 'meramente
estimativos, considerando-se perfeitamente realizado o objeto contr-atual',

t5,4. As quantidades indicadas no fer*o de Referência Ãnexo I são meramente estimativas'

podendo ser alteraàas para menos/. de acordo com as necessidades deste Fundo;

1S.5. Os serviços executados em desacordo com o estipulado neste instrumento c na propÔ$ta

Ju uJjuOi.atáriâ serão rejeitados, parcial ou totalmente, conforme o caso;

15.6. Caberá ao fiscal da Ata, o recebimento e a atestação da(s) Nota(s) Fiscal(is) Fatura(s)

correspondentes aos serviços executados para o Fundo Municipal de Assistência socialr,e'm

pleno acordo com as esp"cificações contidas no Anexo I deste Edital'

16. DAS SANçõES ADMTNTSTRATTVAS 
' 

:

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

proponente que se recusar a cumIrir a obrigação, bem como vier a'fazê-lo fora das' condiçõep

e especificações por ela propostas iniJuf meiié, estará sujeita, de acordo com íl ?:'i9:1:"d"
iuttu'-" a critário do Fundo Municipal de Assistência Social, as seguf ntes sanÇQes

ad m inistrativas:
16.1.1. Advertência; ' t

16.1.2. Multa na forma prevista no item 16'2;
iO.f.S. Suspensãá temporária de participar de licitações e impedimento de contratar coryl ,i
Administração; - ^ r-:-:16.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administtgç1'^Púb.lica-

L6.2. A multa a que se refere o itám anterior será aplicada -até.o limite de 2oo/'t (vin[e por

cento) do valor da adjudicação e, no caso de atraso náo justificado devrdamente, coi:r:r'-se-á

1olo (um por cento) por dia, sobre o valor da respectiva Nóta de Empenho, o que nãil iinpedirá,
\y" 

-cl

1
I
t

. ..,t r'
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a critério do Fundo Municipal de Assistência social, a aplicação das demais sanções a que se

i"r"," o iiem re.r, podendoã Àrrtã ser descontada dos pagamentos devidos?elo Fundo

üríi.ipir 
- 
â" Áiistência áoiiui. o, cobrada diretamente da empresa, amisável ou

judicialmente; 
^^!^ ã5 ôv, - lantiver a

16.3, A Licitante que ensejar o retardamento da execucão do certame' nao n

proposta, falhar ou frauoai'na àxecução do obieto, tornpor.tur.-tu. de modo rnrdôneo' fizer

declaração falsa ou cometer rãúe riácar, sar.aniido o qii"'19.!'"-'13^ d^:^:11*:,: da amola

;;ã",í;"rã impedida oe riciiaiããntiàiár-.o. a Administração, pelo prazo de até 0s (cin'jo)

ã""r1!", ú"juizo aa apticaçao das demais cominações legais' tudo p roporciona lmente ao

grau de culpabilidade da condúta apenada, enquanto perduraiem os motivos determinados da

punição ou até que se.;a proÃÀviOá a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a

penalidade;
16.4. A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidadc de arflpla

defesa por partà da adjudicatária, na forma da lei'

17. DAS DISPOSIçÕES FINAIS

17.1.Até3(três)diasúteis,antesdadatafixadapararecebimentodaspropostas'nostermos
da art. 11, do Decreto M;;lGi 

- 
no gsa/zora, qualquer pessoa poderá solicitar

ãt.r"i"ii.""Lt, proviaências ou impugnar o ato convocatório deste Preqão;

17,1.1, A apresentação ae impugnaçáo contra o presente edital deverá ser protocolada ino

setor de Liciração o"rt" u, ni.iilã," "ã'n"rir" 
tãr-8Ã às i2h, diariamento, exceto aos sábadog,

domingos e feriados; :-.-_-^^x^ê , rderão . ser
:l7.1,2. o esclarecimento de dúvidas e informações, sobre o presente Edital' pc--..- -

requeridas, por escrito, uo áàg*i'ã o' Membros.i.a Equipe de Apoio no setor de LicitaÇões e

contratos do Fundo nunicipaite Ássistência social, no horário das 08h às 12h, di-ariamente,

exceto aos sábados, Oorinãot u fáiiàJos, inclusive, pelo Fone/Fax: (0XX79) 3288-1502' ou

oelo e-mail : licitaab@gmail.com;,r7.t:. 
ó il;;iàãáàairá iáu," a impuenação no prazo de 02 (dois) dras úters;

17,1,4, caso seja acolhida ál.pugnuçào ãonira o ato convocatório, será designada nova data

para a realização do certame;
i].ã. qr;iqr"i mooificação-'no Editat será divulgada pelo mesmo instrumento de,publicqçãp

emquesedeuotextooriginal,reabrindo-seo-prazoinicialmenteestabelecido,excetoquando,
inôüiiiónur"r-ente, a alttração não afetar a formulação das propostas;

i;.:r-.-ê;;; ; 
"djudicatária 

Àãã1"Ãpát"çu para |.ecebe|. a Nota de Empenho' no prazo de 05

(cinco) dias consecutivos io i"lloit"nÍo do aviso da adjudicação-' ou' quando convoc'adá

àãnt. Oo p*ro de validad; de sua proposta, não apresentar situação reqular, de que t!'ata o

ià;8,;;;t É;itat, o rundo-lluntiriur á" Assistência social poderá convocar, para substituir a

empresa vencedora, as Licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazêllo em

igual prazo e nas condiçõet;;;"; ;;"rástas, podendo ser negociada a obtenção de melhor

rrrê..r vêrificando-Se a aceitabilidade da proposta e o ãumprimento das exigências

ffiiltd;;;, ;, ã*g"ia o processo Licitatório, observado o interesse público;

u.3.1. Os documentos, ""üiãài-p"- "ità 
liéitaçao, poderão ser apresentados em original

(d'ã;'q;; Jrr". por.urn riàãt ãiã"t1 t"t u'11"!-o1.1o processo)' por qualquer processo de

cópia autenticada por cartorio competente ou por servidor da Administração ou publicação em

órsão da Imprensa ori.iur.'ã.-ó'i" ài"rn qà emissão.!9 o1óoria !::p-1"Tt":9."verão 
ser

datilografados ou impressos ãm papet timbrado da Licitante, registrar o núrnero c!esta

Licitação,estardatadoseassinadosporseurepresêntantelegaloUprepostolegalmente
estabelecido. A exibição ao- aolr."nt'o original ao pregoeiro dispensa a autenticação. em

cartório;
!7.4, As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em f avor da a.T p l]:ç^â o^'! I
ãüprt",- respeitada á igrãiaua" de oportunidade entre ": li-tlt3i::t- 

= ^". 
desde que nao

comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contrataçao; 
Iv-'t ]t,
I
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17.5. O resultado do presente certame será divulgado no Diário oficial do Município. bem

como os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação;
ri,S, Áttl vencedora (es) desta licitação deverá(ão), durante a sua execução' manter as

condições de habilitação apresentadas na licitação;
ii.i.'o Éaii"f compláto será disponibilizado e ietirado gratuitamente no Setor de Licitações do

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

estando áisponível paia atendimento nos dias úteis, das 8h às 12h, na Sedc da Licitaçãc,

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

oue não restó infringido o princípio da vinculação ao instrumento convocatorlo;

ii.g.-i f;;;tt;à" aá pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase desta licitação, a

ãi"Ãoãao àe diligência ãestinada a esclarecer ou complementar.a anstrução ,do processo,

inclusiíe para veiifica. a compatibilidade das especificações do objeto.ofertado diante dos

requisitos previstos neste fditál e seus anexos, vedada a inclusão posterior de doc.urnento ou

informação que deveria cànstar originariamente da proposta ou na documentãção de

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

p|,op*tu. e o Fundo Municipal de Assistência Social não será, em nenhum caso, respolsável

[oi'uruér custos, independentemente da condução ou do resultado do. processo.licitêto rio;

ir.ii. Ár proponentes sao responsáveis pela ídelidade e legitimidade das informáções e dps

documentos apresentados em qualquer fase da licitação;
17,12. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente q_ue. impeçq,rF

.*f iriçao do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o

p;i;;i;; dia útit subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desdg

que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário; -... ,. .1:-

iZ,fe. rua-contagem dôs prazos istabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir se-a o.dia

Jo ini.io e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de

expediente no MunicíPio;
17.15. o desôtendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no

afastamento da Licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificaçãQ, e a exata

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

iz.is, e apresentaçâo aa pioposta implicará fleno conhecimento e aceitação' por parte da

Ll.itunt", dás condiçáes estâbelecidas neste Edital e seus Anexos;

ii.fi. úunnr.a indenização será devida às Licitantes pela elaboração e/ou apresentação de

quaisquer documentos relativos a esta licitação;
iZ.fA. n homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação,,

salvo disposição em contrário;
17.19. À criiério do pregoeiro, o início dos trabalhos poderá ser prorrogado em ate 10 (dez)

minutos da hora estabelecida neste Pregão;
17.20. Caso o PregOeiro jUlgue conveniente, a seu critério exclusivo, poderá suspender a

i"rnião u,n qualquei fase, à fim de que tenha melhores condições de analisar as propostas ou

documentos apresentados, êncaminhando-os às áreas envolvidas para rnanifestação, ou para

proror"r diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo' desdc

ãr" não irnprúre em inclusão de documento ou informação que deverra constar rnicialmente;

ãàrenao pioceder ao registro em Ata, da suspensão dos trabalhos e a continurdade dos

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

iz,zz. o Fundo Municipal de Assistência Social reserva-se o direito de:

a)revogar,notodoouemparte,SemprequeforemVerificadasrazõesdeinteressepúblico,- 
decoirentes de fatos supervenienies, ou anular o procedimento licitalório, quando

constatada ilegalidade no seu processamento;
b) alterar u, .on-diçõ", deste Edital, reabrindo o grczo para apresentação de propostas, na

'forma da legislaáão, salvo quando a alteração não afetar a formulação das meslnasr .

c) adiar o ,ec"-bi.énto das propostas divulgando, mediante aviso público, a nova data
,r' 11
v
I
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:-7.23. O Fundo Municipal de AssiStência social poderá cancelar a Nota de Empenho que viera

Ser emitida, em decorrência desta licitação e cancelar a correspondente ARP'

independentemente à" interpelação judicial ou extrajudicial, ficando assegurado o

contraditório 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;
Ul ã áO:uáicatário for declarado inidônea ou punida com proibição de licitar ou contratar

com qualquer ór9ão da Administração Pública; ,. !-, -..- r^c) em cumprimentó Oe determinaçãó administrativa ou judicial que declare a nulidade da

adjudicação.
L7,24. O Fundo Municipal de Assistência social não se obriga a solicitar a execução dos

serviços registrados na Ata de Registro de Preços, nem mesmo das quantidades in'dicadas nas

planilhas, podendo promover- u uqritiçáo em unidades de acordo com suas necessidades'

podendo ainda 1."átiiu1. licitação u.beiin.u para aquisição de um ou mais itens, hipótese em

que, em igualdadàs àu .ondiço"r "-Éi"ói 
o o.h"riciário do registro terá prcfeiência, nos

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

."
18. DO FORO ' r 'i

o Fundo Municipal de Assistência social elege o foro do Distrito de Areia Branca para diri'mir

lualquer questão relacionada com o presente Edital' 
,,

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

DIVISÃO DE ES E CONTRATOS

Areia Branca/S 22 de abril de 2019

FRANCIS SILVEIRA CRUZ
ro

i ' ;{r
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uunrcÍpro DE AREIA BRANcA
orvrsÃo DE LrcrrAções e corrnnros

PntcÃo PRESENcTAL No 03l2019 sRP

ANEXO I

TERMo oe nrrenÊlrcra

1. OBJETO
algiío a" Preços para futura contratação de empresa prestadora-d-e 

":::Yl9:: 
fúnebres para

ate-nder às neceisidades do Fundo Municipal de Assistência Social deste lYunicrpro'

2, FUNDAMENTAçÃO LEGAL
Àrnpuro legal ao ãisposto na Lei no Lei no 10.520/02, Oecretos Municipais no 958/2018 e

864/2OL7, e su bsid ia ria menie pela t_ei g.666/93r e ainda, Lei Municipal no 152/2018, LC

123/06, todos os dispositivos em suas atuais redações'

3. JUSTIFICATIVA PARA A CONTÍ{ATAçÃO:
úa forma do art. 30, inciso I, da Lei nolO:520/2002, justifica-se aqui a necessidade da futura

contratação de empresa para realizar a contratação de empresa prestadora de serviços

fúnebres, da forma que segue:
I) Considerando que, a Lei Municipal no og4lzo!7, em seu Art. 30, reza qui: "o benefíclo

;í;ü;iê;ii;à-i-ãlr .üiaaos e às famílias com impossibilidade de arcar por conta próp1i3

com o enfrentamento de contingências sociais cuja ocorrência provoca. riscos e.fragiliza a

;;;"i";çá; J; individuo, unida-de na convivência da famítia ou a sobrevivência de seus

membros;
u) considerando que, a concessão de para auxílio funeral está previsto na Lei lvluniciPal ,no

94/2075, em seu Art. 5o, Inciso II;
uI) Considerando que, o o;. 7o, Oa Lei Municipal no 152/2018, reza que "o auiílio fuóeral

cãn'rtiiri-re em benefício uu"ntrut, de prestação temporária, não contrrbutiva da assistência

iãlÉf , puru reduzir a vulnerabitidaáe provocadl por morte de membro da famílra, em pecúnia

em parcela única ou na forma de bens de consu mo/serviço;
iv) ãnsiaerando, ainda, que foi feita pesquisa de mercado para se obter o preço praticado

para a devida contratação;
lJ êonsiAeranao, por fim, que o valor estimado está compatível com o praticado no mercado.

4. PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS
ii ôr r"rriço. deverão ser prestados a partir do local definido pela instrtuição, devendo estar

ãírãÃi*ii, ã. no máximo'02 (duas) horas após a atestação do pedido, e que a partir desse

poáü,uraó contabilizados o, qrilôrét.or finais do translado fúnebre, em no máximo, 70 Km;

II) Os materiais de consumo incluídos nos serviços serão novos' assim considerados de

;;í;;" uso, e deverão ,ái 
"ntr"gu". 

de acordo com a devida soticitação, devidqmente

ãr"i"giã"t " 
embalados adequadamente contra danos de transporte e manuseio;

iriiôi i"*iços deverão s;r prestados de acordo com a devida solicitação, e atenderem

rigorosamente as especiricaçõ1t'Jo ltà, O, acompanhados das respectlvas notas fiscais;

IV) A execução Oos servtço's iLú acompanhada e fiscalizada por servidor do Fundo Municipal

de Assistência social, o quál deverá atestar os documentos da despesa, quando comprovada a

fiel e correta entrega para fins de pagamento; l

vj a tscatizaçao- aà runJã munúipal de Assistência social, não elide nr:m diminui a

res pon sa b ilid a de do fornecedo r;
Vií ô 

-iã.viço, 
objeto da Àne lAtu de Registro de_Preços), será feito durante o prazc, de

uiótniio 
"rtuÍrélecião. 

Findo este, as partes não poderão exigir uma da outra o exaurimentô dos

qúntitativos previstos no instrumento convocatório, por mcrament(l esti.mativos'

ãánsiaeranao-se perfeitamente realizado o objeto registrado. Os preços rilgistrados poderão ser

;evistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no rnercado oLl cancel"-1dos

por fato que eleve o custo dos itens registrados, cabendo ao órgão eereaci-for O'o'nl'tttru=n

I
\
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negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso

tt áo caput do art, 65 da Lei no 8.666, de 1993.

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

6. ANTITATI ESPECI ESEP uÉo
V. TOTAL

ITEM QTD

45 1.750,00 78.750,00

V. UNIT.
(BS)

Prestação de Serviços
inclusão de Urna Fu

nslado Fúnebre com
com visor, na cor

de Tra
nerária

branca, tamanho ADULTO, confeccionada em

madeira de pinus com lBmm de espessura; forro
interior em tecido TNT; acabamento em verniz de

alto brilho, tampa com 04 chavetas; com 06 alças

articuladas tipo parreira; dimensões: largura,
parte inferior ombro 58cm, largura parte superior
ombro 64cm, comprimento 1,96m, altura 22cm;
padrão popular; modelo: sextavado, incluindo
carro fúnebre para translado do local do obito/IML
+ velório/cemitério na região central ou povoado

deste Município, com quilometragem de até 70

5 3.000,00 15.000,00

KM, ornamentação com flores naturais ou

artificiais, tenda 5x5m em perfeitas condições de

í

t
â\t rr Aitr

UNIDDESCRIÇÃO

UN

de Translado Fúnebre com
erária com visor, tamanho

ADULTO, confeccionada em madeira de pinus com

l8mm de espessura; forro interior em tecido TNT;

acabamento em verniz de alto brilho, tampa com

Prestação de Serviços
inclusão de Urna Fun

aad S tiSa icula rt06 pomco lçao4 c avetash
robomnferiora u

,ar rted NSOESmerre raa rg pap
m64cbom rorte orriSUa u raBcm5 pa perg
raotu ra c22 m pad1 ameri ton 96m,com p
rrouind o cavadsexta o nclmode orlapupo

M L +óbdon laS do do loca ito/t rararenfú be pa
oou oada o ,acentritério an povVE rio mce re9o/

at,e 07ra m decom u ometuM n c o geested qpi
ranatu S ouft Sorenta co mKM or an me ção

denco derfe tasm içõesx m5 e5dan ptert fi aci S
StaerfeSca emde ras lástica pnci u taen pUSO q

e étricobe oubed rou SOeddnco ições
esiVA ha em dm ralne medo + uaranatu e la/ ) ásI

1 Bicas edtérma rrafa sc dora ki t Iitros20
AS mcodenre chEVd aid nteme pends do au Sitros

dadevi entema de ASucae mmoa rVe da ocech
intem ei tereto coeASd com caféreench p(p

m ado ntecosachês çatenrcoS m açúcachêSA
endS o40 acadsco ditos eb 0gcomuatro cotesaq p

a ria d isoMtdoi Sec rracke pot mcreaoid S po
mmu 200d enSE doVCscade rtáed copopacotes

m n anfeona uASm cuveste5 m0deou troe o
conforme a necess! dade e de casti

UN

uso ci uenta cadeiras lásticas em erfeitas

t4

1

2
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condições de uso, bebedouro elétrico
(natuial/gelado) + água mineral em vasilhame de

20 litros lacrado, kit garrafas térmicas de 1,8

litros, sendo duas devidamente preenchidas com

chá (erva doce e camomila) e duas devidamente
preenchidas com café (preto e-com leite), vinte
sachês com açúcar, vinte sachês com adoçante,
quatro pacotes com biscoitos de 4009 cada, sendo

dois tipo cream cracker e dois tipo Maria, dois
pacotes de copo descartável, sendo um de 200m1

e o outro de 50m1, veste masculina ou feminina
conforme a necess ade e

Prestação de Serviços de
inclusão de Urna Funerá

cast

Translado Fúnebre com
ria com visor, tamanho

5
3

ADULTO SUPER OBESO (EXG), confeccionada em

madeira de pinus com l8mm de espessura; forro

interior em tecido TNT; acabamento em verniz de

alto brilho, tampa com 04 chavetas; com 06 alças

articuladas tipo parreira; dimensões: largura,
parte inferior a partir do abdômem 64, largura
parte superior ombro 165cm, comprimento 2,10m,
altura 22 a 65cm; padrão popular; modelo:

5

sextavado. Com caPa cidade de 120 a 150 Kg,

UN

ADULTO OBESO (GG), confeccionada em madeira

de pinus com l8mm de espessura; forro interior
em tecido TNT; acabamento em verniz de alto
brilho, tampa com 04 chavetas; com 06 alças

articuiadas tipo parreira; dimensões: largura,
parte inferior a partir do abdômem 64, largura
parte superior ombro 128cm, comprimento 2,10m,
altura 22 a 65cm; padrão popular; modelo:

sextavado. Com capacidade de 100 a t20 Kg,

incluindo carro fúnebre para translado do local do

óbito/IML + velório/cemitério na região central ou

povoado deste Município, com quilometragem de

até 70 KM, ornamentação com flores naturais ou

artificiais, tenda 5x5m em perfeitas condições de

uso, cinquenta cadeiras plásticas em perfeitas

condições de uso, bebedouro elétrico
(natuial/gelado) + água mineral em vasilhame de

)O litros lacrado, kit garrafas térmicas de 1,8

litros, sendo duas devidamente preenchidas com

chá (erva doce e camomila) e duas devidamente
preenchidas com café (preto e-com leite), vinte

sachês com açúcar, vinte sachês com adoçante,
quatro pacotes com biscoitos de 4009 cada, sendo

dois tipo cream cracker e dois tipo Maria, dois

pacotes de copo descartável, sendo um de 200m1

e o outro de 50m1, veste masculina ou feminina

nebre com
, tamanho

ode nTra ladSo Sede rvt çosPrestaçã
VI rsoFu rane ri como ed rnaUncl usa

conforme a necessidade e odeca

UN4

inclu indo carro fúnebre ra tra nslado do local do

5.400,00

'15

3.450,00 17,250,00

27.000,00

t
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obito/IMl + velório/cemitério na região central ou
povoado deste Município, com quilometragem de

até 70 KM, ornamentação com flores naturais ou

artificiais, tenda 5x5m em perfeitas condições de

uso, cinquenta cadeiras plásticas em perfeitas
condições de uso, bebedouro elétrico
(natuiaUgelado) + água mineral em vasilhame de

20 litros lacrado, kit garrafas térmicas de 1,8
litros, sendo duas devidamente preenchidas com
chá (erva doce e camomila) e duas devidamente
preenchidas com café (preto e-com leite), vinte
sachês com açúcar, vinte sachês com adoçante,
quatro pacotes com biscoitos de 4009 cada, sendo

dois tipo cream cracker e dois tipo Maria, dois
pacotes de copo descartável, sendo um de 200m1

e o outro de 50m1, veste masculina ou feminina
conforme a neces sidade e de casti

15UN5

INFANTIL, confeccionada em madeira de pinus

com l8mm de espessura; forro interior em tecido
TNT; acabamento em verniz de alto brilho, tampa
com 04 chavetas; com 06 alças articuladas tipo
parreira; dimensões: largura, parte inferior ombro
43cm, largura parte superior ombro 46cm,
comprimen[o 1,00m, altura 20cm, padrão:

popular; modelo sextavado, incluindo carro

iúnebre para translado do local do óbito/IML +
velório/cemitério na região central ou povoado

deste Município, com quilometragem de até 70

KM, ornamentação com flores naturais ou

artificiais, tenda 5x5m em perfeitas condições de

uso, cinquenta cadeiras plásticas em perfeitas

condições de uso, bebedouro elétrico
(natuial/gelado) + água mineral em vasilhame de

20 litros lacrado, kit garrafas térmicas de 1,8

litros, sendo duas devidamente preenchidas com

chá (erva doce e camomila) e duas devidamente
preenchidas com café (preto e-com leite), vinte
sachês com açúcar, vinte sachês com adoçante,
quatro pacotes com biscoitos de 4009 cada, sendo

dois tipo cream cracker e dois tipo Maria, dois
pacotes de copo descartável, sendo um de 200m1

e o outro de 50m1, veste masculina ou feminina

Prestação de Serviços de
inclusão de Urna Funerá

Translado Fúnebre com
ria com visor, tamanho

conforme a necessid ade e o de cast

UN6

Prestação de Serviços de
inclusão de Urna Funerá
INFANTIL, confeccionada em madeira de pinus

com l8mm de espessura; forro interior em tecido
TNT; acabamento em verniz de alto brilho, tampa
com 04 chavetas; com 06 alças articuladas tipo

ira; dimensões: largura, parte inferior ombro

Translado Fúnebre com
ria com visor, tamanho

parre
43cm la ura arte su r ombro 46

1.280,00

1 0,0010 50

16

r

19.200,00

15.000,00
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comprimento L,2Om, altura 20cm, padrão:
popular; modelo sextavado, incluindo carro
fúnebre para translado do local do óbito/IML +
velório/cemitério na região central ou povoado

deste Município, com quilometragem de até Z0

KM, ornamentação com flores naturais ou

artificiais, tenda 5x5m em perfeitas condições de

uso, cinquenta cadeiras plásticas em perfeitas

condições de uso, bebedouro elétrico
(natuiafgelado) + água mineral em vasilhame de

20 litros lacrado, kit garrafas térmicas de 1,8

litros, sendo duas devidamente preenchidas com

chá (erva doce e camomila) e duas devidamente
preenchidas com café (preto e-com leite), vinte

sachês com açúcar, vinte sachês com adoçante,
quatro pacotes com biscoitos de 4009 cada, sendo

dois tipo cream cracker e dois tipo Maria, dois

pacotes de copo descartável, sendo um de 200m1

e o outro de 50m1, veste masculina ou feminina
co forme a n dade ode

7
10

TOTAL ESTIMADO

7. DOTAçÃO OnçnuENTÁRrA
As despesas oecorientes da licitação somente serão informadas quando da respectiva ordem

de serviços,

UN

INFANTIL, confeccionada em madeira de pinus

com l8mm de espessura; forro interior em tecido

TNT; acabamento em verniz de alto brilho, tampa

com 04 chavetas; com 06 alças articuladas tipo
parreira; dimensões: largura, parte inferior ombro
43cm, largura parte superior ombro 46cm,

comprimenio 1,40m A 1,50m, altura 20cm,
padião: popular; modelo sextavado, incluindo
carro fúnebre para translado do local do óbito/IML
+ velório/cemitério na região central ou povoado

deste Município, com quilometragem de até 70

KM, ornamentação com flores naturais ou

artíficiais, tenda 5x5m em perfeitas condições de

uso, cinquenta cadeiras plásticas em perfeitas

.onãiçõut de uso, bebedouro elétrico
(natuial/gelado) + á9ua mineral em vasilhame de

20 litros lacrado, kit garrafas térmicas de 1,8

litros, sendo duas devidamente preenchidas com

chá (erva doce e camomila) e duas devidamente
preenchidas com café (preto e-com leite), vinte

sachês com açúcar, vinte sachês com adoçante,
quatro pacotes com biscoitos de 4009 cada, sendo

dois tipo cream cracker e dois tipo Maria, dois

pacotes de copo descartável, sendo um de 200m1

e o outro de 50m1, veste masculina ou feminina

Prestação de Serviços de
inclusão de Urna Funerá

Translado Fúnebre com
ria com visor, tamanho

de casticonforme a necessida e

1.700,00 17.000,00

t,,I --:--lrae.2qq,g_o
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B. coNDrções DE PAGAMENTo
. os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a prestação dos serviços'

conformê Nota Fiscal, discriminada de acordo com a Ordem de Serviços;
. o pagamento será creditado em favor do(s) prestador (es) através. de ordem bancária, contra

qualquer banco indicado na proposta, devendo para isto, ficar explicita.do o norne, número da

;;ê..i; e o número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito'

e. oBRrcr[çÕrs oo FoRNECEDOR
r Manterr durante toda a vigência da Ata de Registro-de Preços,.as exigências de habilitação

ou condições determinadas ão procedimento da Ícitação que dará origem à mesma' sob pena

de sua rescisão e aplicação das penalidades ora previstas;
. Prestar os serviços registrados, dentro dos critérios aqui estabelecidos;

. substituir às suas e*p-"nrur, qualquer material entregue em desacordo com as especificações

exigidas e padrões de qualidaOe exigiOos, com defeito, vício ou que vier a apresentar problema

quanto ao seu uso dentro do período de garantiai .^Ê-,1- ^--^^..-ã. Alocar todos os recursos necessários pãra se o'bter uma prefeita execução, de íorma ple^na e

satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza ao Fundo Municipal dÇ Assistênc'ia

Social; ' i

. Responsabilizar-se por todas as despesas, obrigações e tributos decorrentes da execução dcis

serviços, inclusive as de natureza ttuOãf niótu, dévôndo, quando -solicitado, fornecer ao Fundo

Muniéipal de Assistência Social comprovante de quitação com os órgãos competentes;

. Responsabilizar-se por eventuais multas, municipáis, estaduais e federais, decorrentes de

faltas por ela cometidas durante a execução dos serviços; : 'ri

. Responsabilizar-se pelos danos .ruruâos diretamente ao Fundo Municipal de Assistência

social e/ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos serviços' não

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Fundo

It'lunicipal de Assistência Social ;

. Responsabilizar-se pela obtenção de Alvarás, Licenças ou quaisquer outros Termos de

Autorização que se façam necessários à execução dos serviços; I

. Não transferir a outrem, no todo ou em pait", o objeto firmado com o Funclo Municipal de

Assistência Social, sem prévia e expressa anuência'
. Não realizar associaçáo com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como a

fusão, cisão ou incorporação, sem prévia a expressa anuência do Fundo Mtrnicipal de

Assistência Social.

10. 9BRIGAçõES Do FUNDO MUNICIPAL DE AS5ISTÊNSIA SOCIAL

O Fundo Municipal de Assistência Socãi, àriãnt. a vigência da Ata, compromete-se a i

. Designar servidor do Fundo Municipal de Assistência social para a execução dos serviços;

. Reieitar os serviços que não atendam aos requisitos constantes no item 6;

. Efetuar o, pugur"ntos devidos observadas as condições estabelecidas na Ata;

r promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados

permanecem compatíveis com os praticados no mercado'

11. DrsPosrçõES GERATS
I) Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor enquanto pendente de liquidação qualquqr

ã?roiú ràrerentã à eventual irregularidade, inadimplência ou penalidade;

II) Na forma do que dispõe o ãrtigo 67 
'da 

Lei nô 8.666/93, fica designada a :;t:r-viriora l4aria

Naialia dos Santos, para acompanhar e fiscalizar a ARP;

III) Os preços dos itens registrados permanecerão irreajustáveis durante 'r vigência da

respectiva ARP

1B
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ESTADO DE SERGIPE

munrcÍpro DE ARErA BRANcA
orvrsÃo DE LrcrraçõES E CONTRATOS

pRecÃo PRESENcTAL No o3l2019 sRP

ANEXO II

DEcLARAçÃo oe NA coNDrçÃo DE ME/EPP (Modelo)

Ref.: pREGÃO pneSfNCIAL No O3l2019 SRP - FUNDO MUNICIPAL DE asSrSrÊruCrR

SOCIAL DE AREIA BRANCA

inscrita
) sr,(a)

no CNPJ no , por intermédio de seu

representante legal, o(a portador da Carte ira de identidade 'n"

e do CPF no D ECLARA, que é enquadrado na cond ição de MicroemPresas

(local e data)

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

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

ou de EmPresas de Pequeno Porte.

Para esse efeito, a declarante informa que:

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

a) ( ) Na condição de microempresa, sendo que sua receita bruta anual não ultrapassa o

,áràr aá R$ 360.0ó0,00 (trezentos e sessenta mil reais);

b) ( ) Na condição de empresa de pequeno porte, sendo que sua receita bruta anuai é

superior a R$ SáO.OOO,O0 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$

4.B0O.OOO,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais)' 
i ,: l

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

à secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Fundo Municipal de Assistência social de. Areia

Branca, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que

a fatsidade nu pr"riuçáo destas informações, sem. preiuízo do disposto no art' 11 1i ii t
g.430, de 1996, o suieitará, juntamente-com as demais pessoas q.ue para ela concorrem' as

penalidades previstáí na teóiitação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art'

299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1o da Lei no' B' 137 ' de 27 de

dezembro de 1990).

r9
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ESTADO DE SERGIPE

uunrcÍpro DE ARErA BRANcA
orvrsÃo DE LrcrrAçôes E coNTR^ATos

pneeÃo PRESENcTAL No 03/2019 sRP

ANEXO III
PRocuRAçÃo (Moaelo)

Ref.: pRECÃO pRTSENCIAL No O3l2O19 SRP - FUNDO MUNICIPAL DE asSrsrÊncrn
SOCIAL DE AREIA BRANCA

QuTQRGANTE: {Qualificação da empresa e do represente legal que assinará a procuração em

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

OUTORGADO : ( Representa nte devida mente q ua lificado)'

oBJETO: Representar a outorgante no Pregão no o3l2ol9 SRP - Fundo Mr'rnicipal de

Assistência Social de Areia Branca.
PoDERES: Entregar e receber envelopes contendo os documentos e as propostas., juntar

documentos, assinar atas e termos, tomar deliberações, receber ofícios e relatórios de

julgamentos, firmar declarações, dar ciência e, especiálmente, formular ofertas e lancqs de

preços, interpor recurSoS, renunCiar aO direito de reCurSos enfim, assinar todos os atoi'c
qrul.qrer. documeÁtos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento d9 qre-ry1te mandato junto a

este órgão, relativamente a quaisquer das fases do Pregão no 03/2019 SRP'

-de 

de 2019.

NOME/CARGO

rl-
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ESTADO DE SERGIPE

MuurcÍpro DE ARErA BRANcA
orvrsÃo DE LrcrrAções E coNTRATos

pnecÃo PRESENcTAL No o3l2019 sRP

ANEXO IV

DEcLARAçÃo oe ATENDTMENTo Aos REeursrros DE HABrLrreçÃo (Modelo)

RCf.: PREGÃO PNESCNCIAL NO O3l2O19 SRP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSTSTÊruCTA
SOCIAL DE AREIA BRANCA

representante legal, o(a) Sr. (a;
e do CPF no

inscrita no CNPJ Íro 

-,

portador da Cartei
por intermédio de seu
ra de Identidade no
no art. 40, VII, da Lei
os requisitos exigidos

D ECLARA, em atenção ao disPosto
Federal no 10.520, de !7 de julho de 2002, que cumpre plenamente

\7 para a habilitação na licitação modalidade Pregão no 0312019 SRP do Fu ndo Municipal de

Assistência Social de Areia Branca.

(local e data)

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

(xObservação: Esta dectaração deverá ser entregue no ato do credenciamento.)

2.7
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ESTADO DE SERGIPE

uunrcÍpro DE ARErA BRANcA
orvrsÃo DE LrcrrAçÕes E CONTRATOS

pnecÃo PRESENcTAL No o3l2019 sRP

ANEXO V

DEcLARAçÃo oe EMPREGADoS MENoRES (Modelo)

Ref.: pREGÃO pneseNclAl No o3l2019 SRP - FUNDO MUNICIPAL DE essrsrÊrucra
SOCIAL DE AREIA BRANCA

inscrita intermédio de seu

a) Sr.(a) 

-, 

Portador da Carteira de Identida de no e'do
rep resentante legal o(
CPF no ...------, DECLARA, pa ra fins do disPosto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 2t

dejunho de 1993, acrescido Pel a Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emPrega

or de dezoito anos em traba lho noturno, Perigoso ou insalubre e não emPrega menor de

)

men
dezesseis anos.

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

(local e data)

(Nome e assinatura do rePrese ntante legal ou procurador do licitante)

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

f

22
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ESTADO DE SERGIPE

uunrcÍpro DE ARErA BRANcA
orvrsÃo DE LrcrrAções r conrnlros

PnecÃo PRESENcTAL No o3l2019 sRP

ANEXO VI

ATA DE REGISTRO DE PREçOS 
-l20- 

(Minuta)

oFUNDoMUNrcrPALoressrsrÊncrAsocrALDEARErABRANCA/SE'inscritono
cNpJ sob o no L4.787 .7201õOôr-sg lócalizado à praça Francisco Monteiro' no 4433' Centro,

doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por sua G-e-stora.' a Sr' IRANI

BATISTA sANTos, brasiteira, .uiaUã, servidora, portadora do RG no 609'699 SSP/SE e do

cpF no 405.376.505-63, resiaénte e domiciliada em Areia Branca/sE' considerando o

irrlr.""t" ã" i-iÉéió í,nelinêiau x" oslzol.s sRP, para REGISTRo DE PREÇos; e a

#";;;â;'l;;;i;e;çá", REsoLvE re-eistrar os preços da(s) empresa(s): empresa

xxxxxxxxxxxxxxxxxxi, ' i"i.riu no c-t,tp: sob o no xxxxxxxx, estabelecida na

xxxxxxxxxxxxx, neste uto' ,"JrÃàr,t.aã peto(a) sr.(a) XXXXXXXXXX, portador(a) do R.G.

no xxxxxxxx e do cpF "" íiiiiix. ntenaeáao as condições previstas no instrumento

convocatório e as constante. J"riã 
-Àtu 

de Registro de Preçós, sujeatando-se as partes às

normas constantes das LeisÉ rc.izotoz, n" 8.-666193 e alteiações, e Decretos no 364/7017

" 
no giglzorg, e em conformidade com as disposições a seguir'

01. DO OBJETO ...t.._^ -^^t.-r)-^^ Àt
A oresente Ata tem por objeto o registro de preços para futura contrataçào.de empresd

;,.j,.=u'.=# ;;";;içã;' f;;ü;, pãia- atenoei ài necessidades do Fundo Municioal dc

Assistência Social deste município, de acordo com as especificações constantes do Edllal de

;;"-gã" àr;r;;;ial no 03/2019 SRP e seus anexos, e propostas de preços apresentaqas' ' de

acordo com o art. 55, XI ia Lei no g.666/93, passando tais documentos a fazer p,arte

,t"grunta do presente instrumento para todos os fins de direito'

02. DO REGIME DE EXECUCÃO
o objeto será executado mffi-ntu a forma de execução indireta, sob o regime ce empreitada

pol. pr"ço unitário, nos termos da Lei no 8'666/93'

03. DO PRECO E DAS CONDIçõES DE PAGA}IEIYTO
constantes do Anexo I desta Ata'

E10 - os Daqamentos,urao Jráúãos'u. u[é 30 (trinta) dias após a execução dos serviços,

ãpós atestaçáo do responsável pelo recebimento; ---^^^^,... ^^r , r,,

s2o - para fazer.lus uo puguÁãntã, a futura préstadora deverá apresentar, nota fiscal, cgm o

respectivo termo de t.".uúir*áto,' atestado pelo setor competente do Fundo Municipal de

Assistência social, prova oá iàgrlãriá"0" para com asfazendas Federal, Estadual e Munrcipal,

ê;rti;á;t de Regularidade ãe q-uitaçao iunio ao INSS'.FGTS e CNDT atualizadas;

§3o _ Nenhum paga ment;-;;ã-ãi"túuao ao Adjudicatário enquanto houver pendência de

liouidacâo de obrigação fina'nãrã, ãm virtude de pênalidade ou inadimplôncia contratual;

il::"iã ;;*.il'ã-o r,ipàt"* als u ma, pasa mento anteci pado ;

6so - No caso de atraso o'à-õãslá;iJ,';",.5 utilizado, para atualizaçêo_19.:11"'mencionaco

ii.*rio"riã êiar.riã, " 
i^bicã Nacionat de preços ao consumidor - INPC/IBGI.;

;;;:i;;t"t;;iot "tdao 
incluídas todas as despesas que' direta ou indiretamertte' decorram

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

pr"uiaunàiãriot, administração, tributos, emolumentos e contribuições de qualquor natureza '

ução dos. Preçôs

04. DO REAJUSTE DE PRECOS

ffis durante o período de vigência da ata'

ô;;;;;;t t"gütiaoos poo'erâó ser revistos em decorrência de eventual red

pãü.uáo. no mercado ou cancelados por fato que eleve o custo dos itens registrados, cabendo
23
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ao óroão oerenciador promover as negociações junto aos adjudicatários' -observadas 
as

;,"r;;',rô"rã;i;;;;. áii""" "0" do incisã It of caput do art' 6s da Lei no 8'666' de 1ee3;

!lã - quanoo o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo

iúu*àÀi"ni", o'óróão gãr"niiuOo,. convocará os adjudicaiários para renegociarcm a redução

dos preços aos valores praticados pelo mercado;
620 - O adiudicatário oOriga:iã i' repassar ao Êundo Municipal de Assistência Social todos os

ããt"."" ,""iüõã^i-, "r*t"l"t 
ao mercado, sempre que esses forem mais vantalosos do que

os vigentes; 
rs preços registrados e o adjudicatário

§3o - Quando o preço de mercado tornar-se superlor a0

íão puo-"r cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

s+; "_ iiü"i", .i ua:rJrcutario àããornórá.ir--ro assumido, caso a comunicação ocorra ântes da

assinatura do termo o".onirJú, ã sãm aplicação da penalidade se confirmada a veracidade

dos motivos e comprovantes apresentados;
E5o - Conro.u. os demais adjudicatários para assegurar igual oportunidade de negociaçao; 

-- ^

;;" _ ü; Áár""ào êxito naé negociações, o ór9ão gerenciador deverá proceder à revoqaçao

da ata de registro de pr"çor, iàÀt"unOã'as meaiOãs cibíveis para obtenção da co'tràtação mais

vantaiosa; 
--iÉ^- á^c,,rraroc fivaanç 6 i, inclus;v('

à"iJ]É "áa"0" 
efetuar acréscimos nos valores fixados pela ata de reqistro de prcços

o acréscimo de que trata u ulín"u "d" do inciso II do art' 65 da Lei no 8 666' de 1993'

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

DIVISÃO DE LICITAçÕes e cotrnaros

o6. DA ENTREG E REC EBIME NTO DO OBJ o
Os serviços, objeto desta ARP, deverão ser Prestados a Partir do local definido pela instituiçao,

devendo estar disPonívêis, em no máximo 02 (duas) horas após a atestação do Pedido, e que

a partir desse Ponto serão contabilizados os quilômetros finais do translado fúnebre, em no

máximo, 70 Km; os serviços serão recebidos Por servidor desig nado para tal. finalidade,

mediante solicitação formal e nas q ua ntidades indicadas, em horá rio de expediente no órgão.

§10 Os serviços, quando solicitados, serão executados durante o prazo de vigência

estabelecido, findo este, as Partes não Poderão exig ir uma da outra o exaurimento dos

quantitativos Previstos no instrumento convocatório, co nsiderando-se pe rfeita mente realizado

o objeto contratua l.

é;.-_-õ Érnào úrni.ipul de Assistência social não se obriga a exaurir os serviços registrados

nesta Ata de Registro d" ;*ç;t; n"* mesmo das quàntidades indicadas. nas planilhas'

podendo promover a soticitaçãã Ém unidades de .acordo 
com suas necessidades' podendo

ainda realizar licitação "rp".ifiã 
pã|.u ionttutução de um ou mais itens' hipótese em qrre' em

iguatdades de condições " ;;;ô;-;b""uii.iário do registro terá preferôncia, nos.termcs,..do

Art. 15, § 40 da Lei 8.666193.

07, DA DOTACÃO ORCAMENTÁRIA
As despesas oriundas .o, ãfiffi"nto do referido objeto desta ARP correrão à conta dos

recursos orçamentários *n.iãnãJàt ná Orçamento Prógrama de 2019 deste Fundo' com

dotação sufiâiente, obedecendo à classificação pertinente' 
;

08. pA RESPONSABTLTDAPE DAS PARTES

@durante.aVigênciadestaAta,compromête-5ea:
. Designar servidor ao runoã üJni-úáJ aá À$irten.iã social para proceder ao recebimento dos

serviços; ^^ rFôÉ Á .i^
.Rejeitarosserviçosquenãoatendamaosrequisitosconstantesnoitem6CjoTermoíle
Referência;
.'Êr"úui o, pagamentos devidos observadas as condições estabelecidas nesta Ata;

05. DA VIGÊNCIA
A vigência da presente Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses' contados da data de

sua assinatu ra.

Y



. Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comProvar que os preços registrados
permanecem compatíveis com os praticados no mercado
ô1s; adjud icatá rio(s), durante a vigência desta Ata, compromete(m)-se a:

. ir1ârter, durante-toda a vigênciJda Ata de Registro de Preços, as exigências de habilitação

ou condições determinadas Áo procedimento da licitação que dará origem à mesma, sob pena

de sua rescisão e aplicação das penalidades ora previstas;
. Executar os serviços conforme especificação e preço registrados e na forma prcvista;
. Substituir às suaj expensas, qualquer máterial entregue em desacordo com as especificações

"*lgiãui 
e padrões de qualidade exigidos, com defeito, vício ou que vier a apresentar problema

quanto ao seu uso dentro do período de garantia;
. Alocar todos os recursos necessários pàra se obter uma perfeita execução, de forma plena e

satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza ao Fundo Municipal de Assistência

Social;
. Responsabilizar-se por todas as despesas, obrigações e tributos decorrentes dos serviços,

inclusive as de natureza trabalhista, devendo, quànão solicitado, fornecer ao Fundo Municipal

de Assistência Social comprovante de quitação com os órgãos competentes;
. Responsa biliza r-se por eventuais multas, municipais, estaduais e federais, decoTrentes de

faltas por ela cometidas durante a execução dos serviços;
. Responsabilizar-se pelos danos causaãos diretamente ao Fundo Municipal de Assistência

Sociai e/ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos serviços, não

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Fundo

. Responsa biliza r-se pela obtenção de Alvarás, Licenças ou quaisquer outros Termos de

Autorização que se façam necessários à execução dos serviços;
. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto firmado com o Fundo Municipal de

Assistência Social, sem prévia e expressa anuência'
. frlão realizar asiociação com outiem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como a

fusão, cisão ou incorporação, sem prévia a expressa anuência do Fundo Municipal de

Assistência Social.

09, DAS PENALIDADES E i'IULTAS
p"l"-tr"*r"l"stifi*do *s su*iços, pela inexecução total ou parcial do objeto pactuado.

conforme o .uro, o Fundo Municipâl de Assistência Social poderá aplicar ao 
. 
Adjuci icatá rio as

seguintes sanções, previstas no art. 87 da Lei no 8'666/93,garantlda a prévia defesa' sem

prejuízo de perda da garantia prestada:
I - advertência;
II - multa de 0,5olo (zero vírgula cinco por cento) por dia, até o máximo de 10o/o (dez por

iànto) sobre o valor do(s) ser-viço(s), em decorrência de atraso injustifrcado na execuçflo dos

serviços;
III jmulta de 100/o (dez por cento) sobre o valor total dos serviços, no caso de inexecuçao

total ou parcial dos mesmos;
IV - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a

Administração do Fundo Municipal de Assistência social, pelo prazo de ate 02_(dois) onos;

ú - Jà.iuruiao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

DIVISÃO DE LICITAções r conrrutros

10. CANCE LA ENTO DA TA DE REG STRO DE P ECOS

O reg
r-o
II-
estab
III -
àqueles praticados no mercado;
tü - O adiudicatário sofrer qraisque. das sançõês previstas na cláusula anterior, paf;igrôfos lV

&c;o+

istro do adjudicatário será cancelado quando:
adjudicatário descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

O ;djudicatário não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo

eleciio pela administração, sem justificativa aceitável;
O adjudicatário não ateitar reduzir o seu preço, na hipótese deste Se tornar superlor

5
e V.
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@c;csESTADO DE SERGIPE
MuNrcÍpro DE ARErA BRANcA

orvrsÃo DE LrcrrAÇões E coNTRATos

parágrafo único - O cancelamento de registros.nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV

desta-cláusula será formalizado por despaciro do órgão gerenciador, assegurado o contraditório

e a ampla defesa.

11. po ACoMPANHAMENTO E DA FTSCALTZ4çÃg-
3, fica designada a Sr.a Marra Natalia dos

Santos, para acompanhar e fistalizar exeCução da presente Ata de Registro de PreÇos'

il;:"Â'il;"ti;;;à" compete, entre outraj atribuições, verificar a conformidade da execução

dos serviços com as normas especificadas, se os procedimentos são adequados para garantir a

qualidade desejada.
ór" - A açãô da fiscalização não exonera o Adjudicatário de suas responsabilidacles

contratuais

12. po RECEBTMENTO DO OBJETO
oobjetoduf,tu,affiecebidodeacordocomodispostoart,73,I,ae.ÓdaLei
n" 8.666/93.

13. DO FORO
As partes contratantes elegem o Foro do Distrito de Areia Branca, Estado de sergipe, cor,Ílp

único competente para dirimir as questões que porventura surgirem acerca do presenÉe

instrumento, com renúncia expressa por qualquer outro'
--:

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

produza seus efeitos legais.

Areia Branca/SE, 

-de 

de 
--'

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FORNECEDOR 1

FORNECEDOR 2
(...)

2e,

Contratante
IRANI BATISTA SANTOS

Gestora do FMAS
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ANEXO
REGTSTRO DE PREçOS

Este documento é Pa rte integrante da Ata de Registro de Preços no

-J 
20t9, celebrada entre

O Fundo MuniciPal d e Assistência Social de Areia Branca, e a em presa cujos Preços estão a

uir istrad item em face da realiza do Presencial n" 2019 SRP

EMPRESA:
FONE/ FAX:CNPJ:

E-MAIL:END.:

REPRESENTANTE
LEGAL:

VALORMARCAQTDE. UNITEM

;l'r'

1f
LI

ESPECTFTCAçAO


