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ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
DIVISÃO DE LICITAçÕES E CONTRATOS

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL No 18/2019 _ SRP

1. DISPOSIçÕES PRELIMINARES

O MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA, POT ATTAVéS dA PREFEITURA MUNICIPP.L, iNSCTiIA NO

cNPl sob o no 13.100.995/0001-04, com a participação do FUNoo MUNICTPAL DE
ASSISTÊNCrA SOCIAL, inscrito no CNPJ sob o no !4.787.720l0uu1-53 c do FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPI sob o no 11.402.091/0001'08, por intermédio de
scu Pregoeiro e Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria no 226/20) , torni 2Úhlrco, para

conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação do tipo MENolt PREço PoR liTEl"l,
sob a modalidade PREGÃo PRESENCTAL No 1al2019 SRP.
DATA DE ABERÍURA: 12 de agosto de 2019.
HORÁRrO: O8h (oito horas)
LOCAL DA SES9ÃO pÚgLfCl: Praçá Jovinlano Freire de Oliveira, s/íro, Centro.
1.1. A licitação será regida na forma da Lei no t0.520/02, Lei no 8.666,i)3, Dcr:rt:to l'4urrrcipal

no 958/2018 e Decreto Municipal no 86412OL7, e ainda, pela Lei Complernentar ri) 123/2406 e

IN 05/2014, observadas as alterações posteriores introduzidas nos referr ios dipl'- ,tas li g.,is.
1.2, Fazem parte deste instrumento convocatório os seguintes anexos:
,",trXO i TERMO DE REFERENCIA;
i\r,ii:XO Il MODELO DE DECLARAÇÂO DE ENQUADRADA NA Co,,DIÇAO i)E l"1LIL:PP;

AIJEXO III I'4ODELO DE PROCURAÇAO;
ANEXO IV ÍVIODELO DE DECLARAçÃO REQUiSITOS DE HABILI (;ÀO;

ANEXO V MODELO DE DECLARAÇAO RELATIVA A TRABATHO I i MENOT'L:::; c

ANEXO VI , MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS.

?-. DO OBJETO

2.1. A presente licitação tem COmO Objeto o registro de preços V,. ,rldo ( ,11./,it IritLr'ãs
aquisições de materiais de expediente para atender às necessidao. das i:r, r,r,11f o()

Município, do Fundo Municipal de Assistência Social e do Fundo MuÍr . rpal c(r SallLl!r doste
Município, nos termos do Decreto Municipal no 864/20L7, conforme i Decifir:; , õc'; tectricas
constantes no Anexo I deste Edital.

3. DOTAçÃO ORçAMENTÁRIA

3.1. As despesas oriundas do objeto desta licitação correrão i

i,r i;al]]entários consignados no OrÇamento Programa de 2019 deste 14urr

iLrndos Municipais de Assistência Social e de Saúde com dotação srr

classiÍrcação p()rtinente.

4. CONDIçÕES PARA PARTICIPAçÃO

conta dos recursos
tpio e dos rcspectivos
'iente, obedecendo à

4.1. Somente poderão participar desta Licitação (exceto para o item de , .r 130), .)m virtude do

valor máximo estimado para o item, em atendimento aos preceitos d . )rt. 4 i nc. I da Lei

Complementar no 723, de 14 de dezembro de 2006, com a r(rr'.1çãc !-,Ja p(rla Lei

Complementar n" 147, de 07 de agosto de 2074, as MicroempresaÍ IYE) r: 1:m;lrr's:r'; c1c

Pequeno Porte (EPP), assim comprovadas mediante apresentação, no :r'.- do cr ( llcrr-:i.:rllcrlto,
de Declaração de enquadrada na condição de ME/EPP, podendo adotar.. :ro mc.idrrio o dtsposto
no Anexo II do presente instrumento, e ainda, também Ir. rtlrão .!rtLcrpar os

N4 icroem preendedo res Individuais (MEI), sendo que esses demonstrar:r. tal c(,'rdrçi,u apcÍr.,:;

apresentando o registro de inscrição na receita federal;

i
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4.1.1. Os interessados deverão observar todas as exigências deste teÍr,,o, inctusrvo quarlto à

documentação, constantes deste Edital e seus Anexos, e que detenhanr ,,,lvida(jú cotlrpaLível il
pcrtinente com o seu objeto.
4,2, Estarão impedidos de participar, direta ou indiretamente, de qualqrr.'r fase dostc processo
licitatório, os interessados que se enquadrem em uma, ou mais, das sitLr. i;ões a segutr:
a) Empresas em estado de falência, de concurso de credores, dissoluçãr, ..'u liqu r:.rçôo;

b) Consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituiçã1.
c) Empresas que tenham sido declaradaS inidôneas por qualquer órL,:o da AdmlrrrslrJção
Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, bem como a: .1ue esL!laÍr r purridas,

com suspensão do direito de contratar ou licitar com a Administração Pút,lrca;
d) servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao ór9ão promotor da llcitação, bem
aisim empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável tücnico.
4.3. A participação na licitação importa total e irrestrita submissão dos Proponerrtcs às

condições deste Edital.

5. DO CREDENCIAMENTO E REPRESENTAçÃO

5.1. A Licitante deverá apresentar-se para credenciamento, junto ao Prr..oeiro, p.-rr itttcrrrlódio
de um representante que, devidamente munido de documento que o ( i-edenc;e a p.lrticipar
deste certame, venha a responder pela empresa licitante, devendo, aiÍr.là, no llr) rli'L)ílr.regel

dos enVelopes, identificar-se, exibindO a Carteira de Identidade !,u outro docurlrento
equivalente;
5.2, O credenciamento é condição obrlgatória para a participação das L : tantes nestc l'rcqao,
ou seja, ofertar propostas (lances), bem com praticar todos os demal itos i r''r)Ír'i ' ;'r'"!o

certame, podendo utilizar como modelo o estabelecido no Anexo II1 dest, i:ditdl;
5.3. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento públi( de proct:ra',i, orr

instrumento particular, neste último caSo acompanhado de cópia do Corr' ato sot al i,,r1r';ltt-' cla

empresa que representa, com poderes para formular ofertas e lanct de prdços, ofcreceÍ

recursos e desisiir deles e praticar todos os demais atos pertinentes ao .crtamc, om nornc do
proponente, procuração ou carta de credenciamento firmada pelo rt'present:lnte legdl di'l

empresa, nos termos de seu Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato soc :tl, docutnento csse a

ser apresentado, visando a comprovação da condição do titular, par'i delegar podercs ao

r0presentante a Ser credenciado. É imprescindíVel qUe estejam c^pressos; os poderes

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

pratúar todos os demais atos pertinente5 ao certame e, no caso de r sócro, proprrclário,

dirigente ou asSemelhado da empresa proponente, deverá apresent,, cópia lo respuctivo

Estatuto ou contrato social, no qual estejam expressos seus poderes I rra ex::1..r:r tri: rrtr,:, rr

assumir obrigações em decorrência de tal investidura, exibindo a Cart,'rra de idelr[idade ot]

outro documento equivalente;
5.4. As Licitantes deverão apresentar declaração dando ciência de quc i.umprerrl plenamente
os requisitos de habilitação, como condição para a participação ne:.i1,' licita(-.1o, conforme
disposto no inciso VII do art, 40 da Lei no fO,52O|2OO2 e inciso V d,, art. LL. (lr:r irucrcto
Municipal n" 958/2018. A referida declaração deverá ser apresentau.r juntaí|lenl-e com o
documento de credenciamento, fora dos envelopes que contém os docuti ,rntos (1 lrill-'il tiiÇão o
proposta, podendo utilizar como modelo o estabelecido no Anexo IV, derl.) Edit.rli

3.S. n Rropon"nte que não trouxer o documento referente ao credenc.. rmento, tlão tLrrá sua

proposta por escrito invalidada, mas não poderá participar das fases cii' lances. l)o(le a[Ú s(-i

declarada vencedOra, deSde que nenhum lançe Verbal Supere, em menor 2reço, ; sua proposta
por escrito ou que as demais proponentes venham a Ser desclassificad.,., suces:' varllerrtei na

ha bilitação;
5.6. Não será admitida a participação de um mesmo representante le9.rl c/ou procurador para

rrrais de uma Licita nte;
5.2. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitantc :tardatá:ta, a n.io scr
como assistente ao ato Público. 
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6. DA APRESENTAçÃO, DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVI , OPES

6.1. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a i

l)!rcunrentos d,r l-labilitação será pública, dirigida pelo Pregociro, cm
tdrtal;
6.2. O reÍrresontante leqal da licitante deverá entregar os Envelopes
"t)ocumentos cic Habilitação", devidamente lacrados, em papel não tratr'
6.3. O envelope da Proposta de Preços deverá ser apresentado, L

rn lo rma qões:
MUNICiPIO DE AREIA BRANCA
ENVELOPE NO 01 . PROPOSTA DE PREçOS
ÊurrAl DO PREGÃO No 18/2019 SRP
lRazão social da empresa licitante]
Itndereço, telcfone e fax da empresa Ilcitantel
à.4. O envelope dos Documentos de Habilitação deverá ser apr'
scEUintes info r mações:
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
ENVELOPE NO 02 - DOCUT.IENTOS DE }IABILITAçÃO
EDÍTAL DO PREGÃO No la/2019 SRP
IRazão social cla empresa licitante]
LEndereço, telefone e fax da empresa llcltantel
6.5. Não será ,tclmitido o encamtnhatltcnto de proposta via I'ax, postal

srrnrlar;
6.6. Após o ieccblmento dos envelopes, não serão aceitas juntad''
qrr,risquer docuínentos, lrem a retiíicação de preços ou condições;
6.7. o rccebtrrento dos envelopes não conferirá às proponentes qu'

lvl(rnicipio, obscrvadas as prescrições da legislação especíÍrca

posta
formi

Preços e os
e com estê

roposl,
a re nte
tendo

de Preços" e
sepa rados;
rs seg u intes

rmc co ou

ou suL)stit.llqo'J5 dc

luer dir()ito collt ra (l

7. DA PROPOSTA DE PREçOS

7.1. O envelope "1", com o título "PROPOSTA DE PREçOS", deverá cont,'
7.1.1. A(s) Proposta(s) de Preços da(s) Licitante(s), redigida cot

portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, sêll] 'r

iarrrãs ou entrelinhas, datada e assinada pelo representante legal da t.:rr

scu preposto, legalmente estabelecido;
7,1.2. Os preços serão apresentados em algarismos para os valorelj
itens, e em algarismos e por extenso para o valor global da propost'

nacional e englobarão todas as despesas diretas e indirêtas, inclusive os

com embalagens, encargos sociais, trabalhistas e previdenciá rios, fr('l
etiquetagem; mão-de-obra, etc., e quaisquer outros necessárias ao (t

desta Licitação. Não será permitido, portanto, que tais encargos st.r

sepa rado;
2.i.3. nazão Social e CNPJ, endereço completo, telefone/fax para '

corrente, agência e respectivo Banco e, se possível, correio eletrônico (c

2.t.4. óesirição detalhada dos materiais, com as características técr'
observando-sá as especificações contidas no Anexo I - Termo de Referê;r

7.1.5. o prazo para entrega dos materiais objeto desta licitação será dt
dias úteis, contados da data de aceite da Ordem de Fornecimento;
7,1.6. Existindo discrepância entre os valores unitários e totais, previir

havendo discordância entre os valores em algarismos e por exten:'
ú lt imos;
2,t.7, Os preços serão fixos e irreajustáveis durante o período de vigêí

trazer inclusos os impostos, taxas, fretes e quaisquer outras despesa'

licita d o;

cla re / orn ir

lternatrvJS,0rrlel
rpresa licitante ot por

rnitáriot: e totais dos
, cotados em moeila
ributos, taxas, custos
Í seguroi instalaçãq,
-Írprimeírto do objeto
m discrrminados em

cntato, no da conta
nail);
.:as, inclLrsive marca,
)ai
no máximo 02 (dois)

erao os u nitarios e,
prevaiecerão estes

ia da ata, e deverão
inerentes ao objeto
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7.2, A simples participação neste certame implica:
a) a aceitação de todas as condições estabelecidas neste Pregão;
b) que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corsecutivos, contado da

data estipulada para sua entrega, o qual, se maior, deverá ser e):f)licitado na proposta.

Caso o referido prazo não estã;a expressamente indicado na prc,)osta, o tnesnro seTá

considerado como aceito para efeito de lulgamento.

B. Dos DocuMENTos DE xearLtraçÃo

. Da Forma De Apresentação

.1. A Licrtante deverá incluir no envelope no "2", com o título - DOCLTMEN IOS DE
8.1
8.1
HnelltfnçÃO, os sêguintes documentos em original (desde que esses possam Íicar retidos e

ser autuados no processo), pOr qualqUer piocesSo de cópia auteÍlticada por cartório

corrpetente ou por servidor da AdministrAçãO, ou publicação em órgão (1,, Impr(rrr!;a Oficial;

A.f.i, Curo as cópias dos documentos venham acompanhadas dos o .iinais, 5sri:; .illrrTios

deverão vir fora do envelOpe de documentaçãO a fim de evitar traÍr'itornos o íacllrtar os

tra ba lhos do Pregoeiro.
8.2. Da Habilitação Jurídica
8,2.1. Registro Comercial, no caso de empresário individual;
S.2.2, Atõ constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidam(,rte rcair;trado, ctn sc

tratando de sociedades comerciais e, no caso de Sociedades Anôninlas, acornpanh.ldo de

documentos de eleição de seus ad minlstradores, no qual deverá estar contempl.l(,o, d(-'ntre os

ob.letivos sociais, a execução de atividades da mesma natureza ou corLÍ)atíveis -or;i o objeto

o:r licrtação;
8.2.3, óecreto de autorização, em se tratando de empresa ou socr,,jade eslralgeira em

frrncionamento no país, e aio de registro ou autorização para funciot, irnento cxpedldo pelo

órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
8.3. Da Regularldadê Flscal e Trabalhlsta
À.:.f . prouã de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do Í"linrstcr,o da

Fazenda;
8.3.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Munlcipal, se houver,

relativo ao domicílio oú sede da Licitante, pertinente ao seu ramo dc rvidac. '' (:(irrrp.itível

com o objeto deste Edital;
à.S,g. pioru de regulaiidade relativa à Seguridade Social (INSS), atravcls de (lortrdão

Negativa de Débito - CND;
S.i.S,r, Tal regularidade poderá ser apresentada em separado ou cor, (intamerrte, mediante

apresentação dã prova de regularidade Rscal perante a Fazenda Nacion. iexpedi(a nos termos

da Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2 de outubro de 2014;
8.3.4. Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, relativo ao FGTS expedido pela caixa

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

.liài""i"çaà da Certidão Conjunta Negativa de Debitos relativos a TriL,.,tos Fedcrais e Dívida

etrva da Únião, expedida pelà Procuraàoria Geral da Fazenda Nacional Ju pela Secretaria da

Receita Federai, conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1.751, de .' Lie ouLrrbro de 2014,

alterada pela Portaria conjunta RFB/PGFN no 1.821, de 17 de outubr- de 201 l; Estadual,
,nuàiánte'a apresentação ãa Certidão Negativa de Débitos Estaduais, jmitida pela FaTL'nda

Ê.iuJu"f do respectivo'do domicílio ou sede do licitante; e Municipâl, rtrediante aprcsentrção

Ja Certidão Negativa de Débitos Municipais, emitida peia Fazendô Mun:rpal do resPectivo do

dornicílio ou sede do licitante;
g.3.6. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça c. iraba:i , rr 1''rrarr!.(: .1

apresentação da Certidão Negativa de Debitos Trabalhistas - CNDT;
áiS.Z. n cômprovação de regularidade fiscal somente será exigida no c,, ,,r de '., , r'r :, r.i r(s)
adj udicatária(s) deite certame, nos terrnos do aft.42 da Lei Complemer,: ,r no t,' ,i)'JOto:

4r



0152
ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE AREIA ERANCA
DIVISÃO DE LICITAçÕES E CONTRATOS

8.3.7.1 No entanto, as licitantes deverão apresentar os documentos t cncados Dos subitens
8.3.1 a 8.3.5 deste Edital, mesmo que contenham alguma restrição;
8.3.7,1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularida(r. fiscal cxigida neste
Edital, será(ão) assegurado(s) o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contad(, a parl I do momento
cm que for(em) declarada(s) à(s) vencedora(s), prorrogáveis por i9u;, )erioo3. a critt!rro do
Município, para a regularização da documentação, pagamento ou pôr{ r' rmento (lo dobito, e
emissão de eventuais certidões negativas OU positivas Com efeito de certrtlão neg<itiva;
8.3,7,L.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto Iro subrtem 8.3.7.1.1,
implicará decadência do direito à(s) contratação( ões), sem prejuízo dar; sanções previstas no

art. B1 da Lei no 8.666/93, sendo facultado à Administração (. rvocar .,:t I i(]itarrtcs
remanescentes, na Ordem de classificação, para celebrar(em) a(s) ontrili;ri,;ir.,(õul,), otl

revogar a licitação.
8.4. Declaração Relativa e Trabalho De Mênores
8.4.1. Declaração firmada pela Licitante, nos termos do modelo - Aírexo v rle:;te Edital,

expressando que não possui menor de dezoito anos em trabalho oturno, Ílel igoso ou

insalubre, e menores de dezesseis anos, em qUalquer trabalho, salvo na ,:ondiçào de aprendiz,
a partir de quatorze anos.
8.5. Da quallf icação técnica:
8.5.1, Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertin,'rtte e cornÍrativel em

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação (art. 3Ú lt e §t-, I (li, Lei no

ü."66/93);
8.5.1,1. A comprovação de aptidão supramencionada será feit. por atostado(s) ou

certidão(ões) de fornecimento similar(es) de complexidade tecncr,)gica ( oDCracional

equivalente ou superior, em nome da llcitante, íornecidos por pesso, juríri, 'j ':r' dircito
pú blico ou privado.
8.6. Da Qualificação Econômica Flnancelra
8,6.1. Cãrtidão Nàgativa de Falência e Concordata, expedida pelo d rribuidor da sodt: da

pessoa jurídica, ou da execução patrimonial, expedida no domicílio d., -issoa I rci:' :l! a 'c
do documento mencionado neste item não fixar prazo de validade, o nr ino (;r'r 1:: r".., :1ll
30 (trinta) dias da data de sua emissão;
8,7, Os documentos emitidos via Internet, por órgãOs ou entidades ,..rblicas, :1ts;-rot;sattr a

necessidade de aUtenticaçõeS e, em Caso de deficiência nas infOrnt.lções !'-.,Í1s[aÍltes no

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

conferidos via Internet durante a sessão, para verificação da rêgulan!l.ide. A Administração
não se responsa biliza rá pela eventual indisponibilidade dos meios eletr,,i icos (lÊ Lnfur Irraçoes,

no momento da verificação da habilitação. Ocorrendo essa indispon,lrilidade L: não senrlo

apresentados os documentos alcançados pela verificação, a Licitante ser:'. ,nabilit,;ilir;
B.B. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documerr, ) em substitlrlL,ão dos

documentos rcqueridos no presente Edital e seus anexos;
g.9, promovida a homologação da licitação, esta será devidamente c! nunic:rLli, a todos os

licitantes, ficando os documentos das demais empresas interessadas cfr podor lo Pregooiro
(sob a guarda da comissão de LicitaÇão), pelo prazo de 15 (quinze) cr,rs, findrs os quais a
documentação deverá ser retirada, sob pena de inutilização.

9. DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA HAt;]LITAÇÃO

9.1. No local, dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital, ser' abert'' ' ""'"': r 'li
processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos irtterL 'ado:;
g.2. Após a fase de credenciamento das licitantes, o Pregoeiro pro(' Jerá .r ru'rrtrTa das
propostas de Preços, verificando, preliminarmente, a conformidade r;l,s prop-.;tas com os

requisitos estabelecidos no instrumento convocatório e seus anexos com ô consequentê

divulgação dos preços cotados pelas licitantes classificadas;
g.S. Éaia fins de 1útgamento e classificação das propostas será adotadc o critórto do MENoR
PREçO POR ITEM, observados os prazos máximos para o forneci!'nL to, as :scociíicar-ões

g
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tecnicas e oS parámetros mínimos de desempenhO e qualidade definr' .rs ne:;l .' edital (r cm

seus anexos, bem cOmo a Compatibilidade dOS preços propostos ( - rn os l.i.ltLLJJrr:, rlu
mcrcado;
9.4, Serão qualificadas pelo pregoeirO para ingresso nA fase de lilrrces a t-icitantc que

apresentar a proposta de menor preço, em conformidade com o rl\i exo I, e as demais

Licitantês que ienham apresentado prOpostas em valores sucessivos e'. 1)erior,. . crlr ;1ir 1094r

(dez pot cento) à de menor preço. Para jUlgamento e classificação das l- Jpost.:'. iel.: -:LluL3do

o critério de menor Preço Por item;
g.5, Não havendo pelo menos 3 (três) propostas de preços na conl:,ào dt:i rLid.r rro rLerr)

anterior, Serão seleiionadas as propostas que apresentarem os menores preços, Jte o rnáximo

de 3 (t;ês), independentemente do valor. No caso de empate nos pr.ços, su' lo admitidas

todas as propostas empatadas, seja qual for o número de licitantes;
9.5.1. Será assegurada (para ô item 130), como critério de desenlpate, preferência de

contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, noi' termos do art 44 da

Lei Comólementar no L23/2006, entendendo-se por empate, neste caso, 3quelas situJçõos em

que as propostas apresentadas pelas mlcroempresas e empresas dc 'equerlo porte scjam
iguais ou até 5 o/o (cinco por cento) superiores à proposta de melhor pre' ' :

g-.s.2. pata efeito do disposto no subitem 9.5.1 acima, ocorrendo o eml' iü, ser"i adotados os

seg u intes procedlmentos:
9.a,2.1, A microempresa ou empresa de pequeno porte, mais betti classrtr:ad;' poderá

apresentar proposta de preço inferior àquela considerada de menor preç',;
g,5.2,2, Não ocorrendo a apresentação da proposta da microempresa oL empresa d(r pequeno

porte, na forma do subitem 9.5.2.1 aclma, Serão convocadas a! i'emarl('scer)'.o'j (lue,

porventura, se enquadrem na hipótese do subitem 9.5.1deste Edital, rr ','rden :ra'

para o exercício do mesmo direito;
g.5.2.3. No caso de equivalência dos valores apresêntados pelas micr. rt)plc'., ! r'rrl)iir..rij
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subrL"ln 9'5 1 atrrr'i, 5eÍa

reaíizado soÀelo entre elas, para que se identifique aquela que prim(,.ro podcíá lpresontar
melhor oferta;
9.5.2.4. Na hipótese da não-ordenação das propostas nos termos prevlsLos nos 'jubitens 9.5.1

a g.S.Z.3 acima, será Considerado o valOr apresentadO pela proposta oÍ,ginalmcnte de trrcnoT

preço;
S.s,s. O disposto nos subitens 9.5.1 a 9.5.2.4 acima, somente se apl ará qudrldo ;r melhor
(,Í.rrta não tiver sido apresentada por mlcroempresa ou empresa de peqi rro pol l|;
9.6. Caso duas ou mais propostas escritas apresentem preços iguais, rrá reill,.'ado sorleio.

também, para determinação da ordem de oferta dos lances;
g.7, o Pregoeiro convidará, ind ividualmente, as Licitantes qualificadas, I fornr.; ,lo:: ilr:tr:, c).-l

a 9.6, a apresentar os lances verbais, a começar pela autora da proposta e:;crita de maior
preço, seguido das demais, em ordem decrescente de valor;
s,a. o eregoeiro poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo p.rra lanccs, bem como

o uator or- percentual mínimo para redução dos lances, mediante i- .via (, utri':ação às

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

9.9. Somente serão aceitos lances Cujos Valores Seiam inferiores ao últtrr -, apres, rlcr!r-';

9.1o, No tocante aos preços, às propostas serão verificadas quanto à ' 'tidão I rs , I r(,u('''

aritméticas que Conduziram ao valor total do ltem orçado, procedendo-:,. às corr.çõt,s tro caso

de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários e pci escrit'r As '-orreÇões
efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta;
ó.ii- será(ão) vencedora(s) aquela(s) qúe ofertar(em) o menor preço por item;
9.12. A etàpa de lances será considerada encerrada quando, indagadas pelo Prr:qoeiro, todas

as participantes qualificadas manifestarem desinteresse em aprese i'rr nov(rs l;rílces/ ou

quando encerrado o prazo estipulado na forma do subitem 9 8;
d.t3. Cuso não se realizem lances verbais, será verificada pelo Pregoeir: :r conÍorrnidade entre

.1(s) proposta(S) escrita(S) de menor(es) preço(s) e o valor estima(: paril I (rorrlr'rt(r.,õÚ,

r
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ficando vedada a aceitação de proposta(s) com valor(es) superior(es) ro(s) estimado(s) no

Termo de Referência - Anexo I deste Edital, no(s) item(ns) corresponde'"'r(s);
g,14. Declarada encerrada a etapa de lances e ordenadas as propostas, Pregc., o !';: rrl rrirr.r

a aceitabilidade da(s) primeira(s) classificada(s), quanto ao objeto (. valor(C'r, (lccrdrndo,

motivadamente, a respeito, fiàando vedada a aceitação de propo'::(s), i'm v'lor(es)
unitário(s) superior(es) a(os) estimado(s) no Termo de Referência 'nexo I JestÚ Edital,

no(s) item(ns) correspondente(s);
9,i5. O Piegoeiro poderá negociar com a autora da oferta de men('r valor, !onr vlstds a

red ução do preço;
9.16. Serão consideradas inaceitáveis as propostas que:

a) Ofereçam preços ou vantagens baseadas nas ofertas das demais ' 'citantc:'; e

bj Contiverem cótação de obiêto diverso daquele requerido nesta lic tação'
g.r7.'Sendo aceitável(i;) a(s) proposta(s) final(is) classificada(s) em pr,,neiro ltrqar, inclusive

qrã"i" ", amostras, àpás irég'ociàçao iorn o iregoeiro. será(ão) aber.,(s) o(s1 errvelope(s)

contendo a documentação de Éabilitação da(s) licitante(s) que a(s) tivt em) Ír' rLrl'r(lrr' para

ionfirmação das suas cóndições de haÚilitação, descritas no item I destc,rdital;
9.1g. Sé a oferta não foi aceitável, ou se a Licitante desatender às exigêÍrcias para a

trabilitaçâo, o Pregoeiro examinará as otertas subsequentes de menor í'"1ço, nuijJciara com a

s,a autôra, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, vcr (lará,i1'r corr4icões de

lrdbilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferti' leiti ' ' il' 'r -Lt'L 'l
ut"nOà Lor requisitos de habilitação, caso em que será declarada v. cedorr .lc.'', r'11"(' 

1

ofcrtado(s);
9.19. Todàs aS pr.po'taS e oS dOCumentOS de habilltaçãO serão rubricir,. )s, obrr(i,t(,rrtir)lerrt(.,

pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos representantes legais da: :icitante , ptt;rrntes à

sessão deste Pregão;
ó,2O. Ultrrpursãda a fase de análise das propostas e amostras e .lbertos os cnvclop.s

iont"nao a'Documentação, não caberá desclassificar as Licitantes por rI 'rtivo rel,lcionado com

à proposta, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos ap' o iulq:'r,errt();
9.21: O encerramento de quaisquer das sessões, será iavrada r\r I de l Úunr'ri ' para

ilssentamento de fatos relevantes que ocorreram, qUe deverá ser assii ,da pelo Pre'lociro (e

EquipedeApoio,senecessário)epelosrepresentanteslegaise/oupro(.iIdoreiilâsllCitai]tos
presentes;
g.ii. ioáu e qualquer declaração feita pelos representantes legais ' ru pr" 'ia'r"r' J J'r(;

ii.itunt", deveiá constar em Áta, Não terá validade qualquer reclar;,ação_ ÍrosteÍror 50bre

assuntos relacionados com a sessão respectiva que não tiverern registro rra referida Ata;

9,23. Constatado o atendimento aos requisitos de habilitação pre"r:;tos neste Edital, a

Lr.rtante será habilitada e declarada vencedora do(s) item(s) ofcrtado(s
õ.2q. curo haja intenção por parte da(s) Licitante(s) de recorrer rntr; {i. ,.,., 'tt
pi"qáuiio, a(s) mesma(s) agua;dará(ão) o encerramento dr,,s fase:, ,re Cl;:,sifir,rr,,,r: iias
prof,ostas e àe verificação doi Documentos de Habilitação das proponc, .es, dr .,.:c ,l(, -crTl .l

ordem de classificação, para que se manifeste contra a decisão dc Prego' ro;
g.25. Se todas as propostas forem desclassificadas ou todas as Li('lantes lrlabllrtadas, o

áiãgo"iro poderá fixar o prazo de I (oito) dias úteis, nos terrnos do .rrt.4tj, § ..J('], tJ.'r Lei

8.6á6/93 e alterações posteriores, para apresentação de cutras proposids ou nova

oocuáentação, escoimadus dàs causas áa desclassificação ou ina!)ilitaçã.-.

1O. DO RECURSO, DA ADJUDICAçÃO E DA HOMOLOGAçÃO

10.1. Ao final da sessão e declarada a Licitante vencedora pelo ?rego.- iu, quJl,lueÍ Llcitante

pàoãrá manirestar, imediata e motivadamente, a intenção de reco ;er, ( n Ter.J I c rrr A1:i (j.l

!iniese das suas razões, nos termos do Art. 10, xx, do Decreto Mu ricip,. )58/2'.t .:', ! j!':'íre quc

ÍnuniOu au carta de credenctantento ou procuração com poderes específictts p.rt;.i tal As

Lrcitantes poderão interpor recurso, no prazo de o3 (três) diai útc,', ficaflli,.l as dernais

ilg['í
5
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Licatantes, desde logo, intimadas para apresentar contrarrazões por i9u(l prazo, !rue comeÇara

a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista rnediatl, do1; ,lutos;
10.2. A falta de manifestação, imediata e motivada, da Licitante, ou st,-, ausêrri-ra tra sessão,

importará a decadência do direito ao recurso, e a adjudicação do obleto d.r licitação pelo
pregoeiro a vencedora e ao encaminhamento do processo à autortrl lCe coÍlri)c'trlnte para

homologação;
10.3, O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas do' rtos insuscotívers de

J p.oveita mento;
1O.4. Os recursos e as contra razões interpostas pelas Licitantes dev, ão ser L'ntregues no

sêtor de licitação deste Município, no prazo estabelecido no item 1,,.1, du, th às l2h,
diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados;
1O.S. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decrsão ou uncatrtirlltá-lo,
devidamente informado, à autoridade competente;
10.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos pr.rr!icados, a autoridade

competente adjudicará o objeto do certame à Licitante vencec -r e , rÍl!rruL-(iÍ' cr

procedimento;
10.7, O recurso terá efeito suspensivo e o Seu acolhimento importará .. rnvalr.l,içá( ri')' rtos

insuscetíveis de aproveitamento.

r, na totalidade, ao
rços pôra o MuÍricípio

lÊsir/Jü4\
.r,i

11. DO REGISTRO DE PREçOS

11.1. Convocado, o licltante vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias útÉ)is para assrnar a Ata

de Registro de Preços, como previsto no art. 64 da Lel no 8'666/93;
11.2. A adjudicação do obieto será efetuada medlante assinatura (1.. Ata dL 111 rllrjtro de

P:,rÇos; a empresa adjudicatária, que convocada, no prazo de validat' de su r pr rr'r'jl(l' a

u,,rinui u Ata de Registro de preços, vrr a desistir de assinar a mesma, r.. r-lhe-it1 atr;t,Lridal; as

penalidades prevista em Lei e neste Edital, respeitado o direito de recut
ir,a. n licitante adjudicatária deverá manter, durante toda a validade - Reg,. r ,ir l)i{r.io:i.

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, respeitadas I las a:; .orr(lr(;õt , Í.ie

nabiiitação e qualificação aqui exigidas, na forma do art. 55, XIII da Lei r'" 8'666/93;
11,4. Á Ata de Registro àe ereços decorrente desta Licitação terá validade de 12 (doze)

rneses, contados a piartir da data de sua assinôtura, nos termos do art '5, §3' III 'la 
Lei no

8.666/93;
11.5. A assinatura da Ata de Registro de Preços terá efeito de comprt sso c( rolrr.'r 'r:.rrrl-1

nas condições e quantitativos estabelecidos neste Edital;
11.6. Os preços registrados poderão ser revistos em caso de dc..quilíbrr.. il..)Iiolrrlco

financeiro dos mesmos, em decorrência de eventual redução daqueles pr.,Ltcado., rc ,rler.ado;

11.7. Desde que devidamente justificada a vantaqem, a ata de registro '''i preÇ(' ., dtrranl(' su'i

vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da adnrrrtistraçtro públrca que

nãi tenha participado deste certame, mediante prévla anuência do Municipio de /'r eia Brar]ca;

11.7.1'osórgãoseentidadesquenãoparticiparamdesteregistl.,depreços,quandg
;";;];. fazei uso da futura ata de registro de preços, deverão co, sultar o lvunicípio de

Areia Branca sobre a possibilidade de adesão;
11.7.2. Caberá ao(sj beneficiário(s) titular(es) da ata de registro de ,reços/ .rrrservadas as

condições nela estàbelecidas, optar pela aceitação ou não do fOrne. ,rento .,.r.';ÍcÍri.(r dc

adesãã, desde que não prejudique as obrigações presentes e futur., decorr",lt(' tlil ;rt.,.

assumidas com o Município de Areia Branca;
11.7.3. As contratações adicionais para órgãos não participantes não rroderão exccder, por

órqão ou entidade, a Cem por cento dOS quantitativos dos itens descril:', no arrc'xo I turmo

iJ

cle referência do Presente edital;
11.7.4. Os quantitativos decorrentes de adesões não poderão exct:r'

quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de reqistro de ii
de nreia Branca sobre a possibilidade de adesão;
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11.7.5, O Município de Areia Branca somente poderá autorizar adesão -r ata zllrÓs ir primeira
contratação por órgão integrante da ata;
tr.7.6. Àpós a autorização do órgão gerenciador, o órgão não particilr .nte deverá ef(rtivar a
cor)tratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigên, ' da ala:
1f .7.7. ôompete ao órgão não participante os atos relativos à cobranç.. -io currrl)riTÍlento pela

contratada, áas obrigações contratualmente assumidas e a aplicaçãi- obser'.:,cla :l .lrllpla

defesa e o contradiiório, de eventuais penalidades decorrentes du descunrprirrrer.lto de

cláusulas contratuais, em relaçãO às suas próprias contratações, inform,rndo as ocorrênctas ao

órgão gerenciador.

12. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAçÃO

12.1. A execução do Registro de PreçOS Será fiscalizada pelo servidor si, o Met i' 'tr(;.r Lrlivelra,

com autoridade para exercer, e. nóme deste Municipio, toda e qualcli i- ação ;c i I nt'rçào

geral, controle e fiscalização do objeto da ata.

13. DO PAGAMENTO

lffií
ffim

13.1, Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a "ntrega dos 'nateriais'
,.*,diuntu apiesentação das notas fiscais/faturas, objeto do Registro (1,' Preços As rc[eradas

nctas fiscais deveráo ser apresentadas no protocolo deste Municíp , acompanhadas da

scguinte documentaçãO hábil à quitaçãO: NOta fiscal, Com O respectivo , rmo (ji' rec.llilllelrrto,

atástado pelo setor competente do Município, certidão de Regularida,: Fisc"r :r.titr I otr: 'ls
Farendas Federal, Estadual e municipal, e perante o INSS, FGTS e CND Í

13,2. Na hipótese de estarem os documentos discriminados no itenl i3.1 ciirl ir !'.rrrLr.i(lÚ

expirada, o pagamento ficará retido até a apresentação de novos docunr,,ntos, dlntrr.., drr prazo

clc' validãde, 
-não 

cabendo ao Município nenhuma responsa bilidad. sobre (r atr.rso no

pagamento;
i313. Oecorridos 15 (quinze) dias contados da data em que os pagamc; ros esl ...tt:rrt rt'!t(los,

sem que o fornecedor apre;ente a documentação hábil para liberaçã1. los st-'tts crér!itos, o

regist;o do mesmo podeiá ser cancelado, ficando assegurado a ele, tãt ;ometlL..' t-t L i:rtltr iro
re;ebimento do pagamento dos materiais efetivamente entregues e il ,rstado:j tla Íornla do

item 13.1.

14. DOS REAJUSTES DE PREçOS

14.1. Os preços registrados poderãO ser revistos em decorrência dc ,ventual rcclução dos

p,,rço. praii.uâos no mercado ou cancelados por fato que eleve o custu Jos iterls registradot
laoÉnoó ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos adJr,-lrcatário.s,,observadas

as Jisposições iontídas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da t, i no 8 6í>6, de 1993;

14,2, Qua;do o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado I mer( rl l'r p'rr irl'rti"/o

rróã*àn,"ntu, o'órgão gãrenciador convocará os adjudicatários para r( ,egociirr',rn d reduçiio

dos preços aos valores praticados pelo mercado;
14.i, ó adjudicatário obriga-se a repassar ao Município todos os iireços e vantaqens,

ofertados ao mercado, sempre que esses forem mais vantajosos do quc ' ' vigcilii:s;
14.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços regist los : rrl; (i'' 'i''1r ru

não puJer cumprir o compromisso, o ór9ão gerenciador poderá:

fa.d.f. l-iOu.u,- o adjudicado do compromisso assumido, Câso ô CoÍYtur. rçào o, ' rr.1 .rrrt(ts da

assinatura do termo de contrato, e sem aplicação da penalidade se coi lirmada a veractdade

dos motivos e comprovantes apresentados;
14.4.2. Convocar oS demais adjudicatários para assegurar igual oporturr: lade d!r cgl.r.lÇào;

ii.i.i.r. r.ra" havendo êxito nas negociações, o ór9ão gerenciad(,, devt:r,r proreder à
iouojaçao da ata de registro de p:eços, adotando as medidas cabí' s paro obt(rÍrçào da

ccntratação mais va ntajosa;
9
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L4.4,2.2, E vedado efetuar acréscimos nos valores fixados pela ata
inclusive o acréscimo de que trata a alínea "d" do inciso II do art. 65 da

ü registro de Preços,
ui 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, ar reas ".l c "b"' da I-ei

f .ir66/93, com alterações posteriores;
1S.2. Os itens, objeto desta licitação, deverão ser entregues nas sedes Js resil .tivo1; erltes:
Secretarias da Prefeitura, Fundo Municlpal de Assistência Social e FunC Municitial ct: Saúde,

sendo recebidas por funcionários do local destino, de forma parcelad.,. medtarte solrcitação
destas e nas quantidades indicadas pelas mesmas, no horário de expedrrlrte, coÍrlados ir p.rrtir
da solicitação;
15.3. Os materiais, objeto da Ata de Registro de Preços, deverão ser rornecidos durante o
prazo de vigência estabelecido. Findo este, as partes não poderão exrgir uÍÍr.] da outra o

exaurimentO dOs quantitatiVos previstos nO instrumento Convocatúrio, por moramente
estimativos, considerando-se perfeitamente realizado o objeto contratual ;

1S.4. As quantidades indicadas no Termo de Referência Anexo I são nr. ramente estinlativas,
podendo ser alteradas para menos, de acordo com as necessidades 'ste Í'lrrrlicíplo e dos

Fundos de Assistência Social e de Saúde;
15.5. Os fornecimentos executados em desacordo com o estipulado ti,,te itl!i', lnltlll!) r'tla
proposta da adjudicatária serão reieitados, parcial ou totalmente, conforr rc o cas(r,

iS,O. CaOerá áo fiscal da Ata, o recebimento e a atestação da(s) Notà.'j) Fiscai,irsr l;r', -ri)(s)
correspondentes aos materiais entregues ao municipio, em pleno acordr om alr ' 'iD( I rlr' .rrões

contidas no Anexo I deste Edital.

16. DAS SANçÕES ADMINISTRATTVAS

1,6.1, Iniciada a sessão do pregão, não cabe desistência das prop"stas )'' lz:trLcs c a

proponente que se recusar a cumrrir ô obrlgação, bem como vier a fazL. Io fora uas condições

e especificações por ela propostaS iniCialmente, estará Sujeita, de acOrri,, cOm ô gravrdÉrd(l da

falta e a critério do Município, as seguintes sanções ad min istrativas:
16.1.1. Advertência;
16.1.2. Multa na forma prevista no item 16.2;
16.1,3. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimenr , de corrtratar com a

AJrnlntstração;
16.1.4. Dellaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a AdmLr,rstraçâio Pública.

16,2. A multa á que se refere o item anterior será aplicada até o linr lc de l(l'lr, (vintc por

cento) do valor da adjudlcação er no caso de atraso não justificado detr,jamentu, cotrrJr se i
1,/o (úm por cento) por dia, sobre o valor da respectiva Nota de Empenh., o que Irào rnlpedirá,

a criiério do l"lunicípio, a aplicação das demais sanções a que se refere o Ltem 16. t, podendo a

multa ser descontada dos pagamentos devidos pelO Município, ou c( .ada I I lta1l('rlt.l da

empresa, amigável ou judicialmente;
16,3. A Licitante que ensejar o retardamento da execução do cert,lle, rlL. rr,rlr,Lr'/eÍ a

proposta, falhar ou fraudar na execuçãO do objeto, comportar-se dt rnodo r;ri'Jôrteo, ftzer

deciaração faisa ou cometer fraude fisCal, garantido o direito prévio il., citaçãi, e da ampla

defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de :rlé 05 (cinco)

anos, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais, tudo l)roporcionalmente ao

grau de culpabilidade da conduta apenada, enquanto perdurarem os mo', vos de[.]rminados da

[unição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria auL,,ridade {lue aplicou a

penalidade;
16.4. A aplicação das penalidades será precedida da concessão da o, Jrtunida,-ie ii: arnpla

defesa por parte da adjudicatária, na forma da lei.

\
't--II 'J
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17. DAS DISPOSIçÕES FINAIS

17,1. Até 3 (três) dias úteis, antes da data fixada para recebimento das ropost:,s, Iro:i lcrÍÍros

da art. 11, do Decreto Municipal no 958/2018, qualquer p()1"o4 po(ldrá solicitar

escla recimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste Prc'''o;
17.1.1. A apresentação de impugnação contra o prêsente edital devc j ser protocolada no

Setor de Licitação deste Município, no horário das 8h às 12h, diariament.', excet! dos sábados,

domingos e feriados;
17.1.2. O esclarecimento de dúvidas e informações, sobre o present.r Edital, poderào scr
requeridas, por escrito, ao Pregoeiro ou Membros. da Equipe de Apoio n(' Setor rli: t'icit'rções c

Contratos ao t'tunicípio, no Éorário das 08h às 12h, diariamente, 'Jxceto 'ros sábados,

doÍningos e feriados, inclusive, pelo Fone/Fax: (0XX79) 328i1 1502, ou pclo e-

ÍIr ail : licitaabG)g maal.com;
17.1.3. O eie!oeiro deéidtrá sobre a impugnação no prazo de 02 (dois) ...rs útcrr,,

iZ.t.A. Cu.o ãeJa acolhida à impugnação contra o ato convocatório, ser.. desigrr.,da noyil data

para a realização do certame;
iz.Z. eratquó,. modificação no Edital será divulgada pelo mesmo instrLrmento de publrcação

cm que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabclccido, cxceto quando,

inq uestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostat

iz.à. cuto a adjudiáatária náo compareça para receber a Nota de En' rtho, r' I u5

fclnco) dias con-secutivos do recebimen[o do aviso da adjudicação, ,",,, quar],li ror \ir.ada

àentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar situação Í ilular, íl. q1r. LtsLa o

item 8, deste Edital, o Município poderá convocar, para substituir a cr rpresa 
"!rrr'.:cdora? 

as

Licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo t: 'r igutrl lrazo c nas

condições de suas propostas, podendo ser negociada a obtenção de melr'or prcç"' v:'rtírcatldo-

se a áceitabilidade da proposta e o cumprlménto das exigências habilit:itórias, rrtl ft'vr)qrrá o

Processo Licitatório, observado o interesse público;
17.3.1. Os documentos, exigidos para esta Licitação, poderão ser apr. ientadc) crri olgiÍr.rl

!dcsde que esses possam ficàr retldos e ser autuados no processo), por .lualqu, procrrsso de

àápiu auienticaaa por cartório competente ou por servidor da Administr. 'ão ou publrcaçjo cm

;,g;" Ou IÍnprensa Oficial. Os que forem de emissão da própria pi' 'ronerlt(r .deve 
ràu scr

dalilografados ou impressos em papel timbrado da Licitante, regrr-' ar o L'rmero dcsta

t_icitaçião, estar datados e assinados por seu representante legal ot. preposi.J loq;rlmentc

;stabóle;ido. A exiblção do documento original ao Pregoeiro dispen:.,, a autentrcaçao crrr

ca rtório;
tl.q. es normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em 1:rvor da ampliação da

disputa, respeitada a igualdade de oporiunidade entre as licitanl e ( ' 'ic lL t' r'rc

comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da.contral' ,'io;
17.i. O resultado do presente certame será divulgado no Diário Ofir ,l do l'l,irri.ípro, i)ürrl

como os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgaçár'-

ri.S. efrl vencedora (es) desta licitação deueia(ao), durante a su.r :xecuçaJ. marrter aà

condições de habilitação apresentadas na licitação;
17.7.-O Edital complãto será disponibilizado e retirado gratuitamente no :letor.le LicitaÇões do

úrni.ipio, onde seião prestados todos os escla recimentos, caso solicita6irs pelos intcressados,

eriunOã óisponivel paia atendimento nos dias úteis, das 8h às 12h, a Sede da i icitação,

descritos no preâmbulo deste Edital;
lT.S.oPregoeiro,nointeressepúblico,poderárelevaromissõespur;]ente[i)lmaiS,desde
oue não restã infrinqido o princípio da vinculação ao instrumento convoci rório;

ii.g. e facrttaOa aã Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer rse dosl-. licitação, a

;;;;;ç;;;" ditigência áestinada a esclarecer ou complementar a I ';trução 11o proccsso',

inctusive para ueiificar a compatibilidade das especificações do objet- ofertaúo dian'.e dos

requisitos previstos neste Edital e seus anexos, vedada a inclusão postl rior de (loclrmcntrr ou

inrormação que deveria constar originariamente da proposta ou ri.r docr.] rne ntaÇão de

h r bilitação; IV
I
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17.10. As Licitantes assumem todos os custos de preparação e ;)resent:lÇJo .l.r suas
propostas e o Município não será, em nenhum caso, responsá!, por L ;s.s custos./

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório,
17.11, As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade r,rs inforrlrações c dos

documentos apresentados em qualquer fase da licitação;
17.12, Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superv.- iente cirre impcça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticam(,r le transÍcri(la para o
prrmeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriorment. estabel.cidos, desde
que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário;
iz.r+. rua contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Ane..JS, excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem u prazo! enr dias de

expediente no Município;
17.15. O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não rrnportara no

aíastamento da Licitante, desde que seja possível a aferição da sua clualificaÇão e 'r cxata
compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública d.- 'regão;
17,16. A apresentação da proposta implicará pleno conhecimento e ., 'rtaçii" '''') !' ' | ' (liL

Lrcitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos;
17,17, Nenhuma indenização será devida às Licitantes pela elaboração .'/ou ;t1.rrt'r;t' rtai,õo de

quaisquer documentos relativos a esta licitâção;
iZ.1g. e homologação do resultado desta licitação não implicará em rlrreito a coírtratação,
salvo disposição em contrá rio;
17.19. À criiério do Pregoeiro, o início dos trabalhos poderá ser prorror;ado errr, ate 10 (dez)

nlrnutos da hora estabelecida neste Pregão;
17.20. Caso o Pregoeiro julgue convenlente, a seu critério exclusivr, poderi, sLr',i)oÍlder a

rr,rrnião em qualquer fase, a fim de que tenha melhores condições de a;,,,lisar.r! r)Í(,i)ol;tas ou

rit,r:umentos apresentados, encaminhandO-OS às áreaS envolvidas para ,anifesLsção, ou para

promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instru , ) do Ír"cesso, (lí.-'sdc

que não implique em inclusão de documento ou informação que dever, consl,lr nr.,alr-ricntc;

devendo proceder ao registro em Ata, da Suspensão dos trabalhos a cctli tlutd:ri!o dos

meSmos;
L7,2L, Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoto;

f7.22, O Município reserva-se o direito de:
a) revogar, no todo ou em parte, sêmpre que forem verificadas razõ, . de in1. r.ls:jt lriil-rli(ro,' 

decoirentes de fatos supervenientes, ou anular o procedim( llL"
constatada ilegalidade no seu processamento;

b) alterar aS condições deste Edital, reabrindo o prazo para apreserll :;ão di) :r.orio'tlri, na

forma da legislação, salvo quando a alteração não afetar a formul.r,. ro das rri,.'srrr.r:,;

c) adiar o recebimento das propostas divulgando, mediante aviso pút , .io, a írcva data.

L7.iZ, O Município poderá cancelar a Nota de Empenho que vic, a ser emitida, em

decorrência desta licitação e cancelar a correSpondente ARP, in i.jêpend erltemê n to dc

interpelação judicial ou extrajudicial, ficando assegurado o contraditório ,r o direito de defesa:

aj for'requerida ou decretada a falência ou liquldação do adjudicat.',, ro, ou q'.rarLdo ela for

atingida por execução judicial, ou outros fatos que compromet in a sua c.rpdcidade

econômica e fina nceira;
b) o adjudicatário for declarado inidônea ou punida com proibição ..r licrl.r' otr contratar

com qualquer órgão da Administração Pública;
c) em cumprimento de determinação administrativa ou judicial quc- eclart rlL,liriade tla

adjud icação.
L7 ,24, O Município não se Obriga a adquirir os materiais e produtos Í cgistrados na Ata dc

Registro de preços, nem mesmo das quantidades indicadas nas planilha' podendo prorTlover a

o,1,ii.ição em ünidades de acordo com suas necessidades, podendo rda r,:'i.'i:r I .iirçâo
cspeciiica para aquisição de um ou mais itens, hipótese em que, em igi.r. iadc,. (, ii lr(,í) '' i'
preços, o beneficiário do registro terá preferência, nos termcs do t 15, , r l" i.l'l Lel

8.666/93. v
\ 

,,
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18. OO FORO

O Município elege o foro do Distrito de Areia Branca para dirimir qualqr.,, quesli,!r tt'i,:tt.tottad.r
c,.r rn o presente Edital.

Areia Bra 1de j de 2019.

FRANCISCO SILVEIRA CRUZ
oe iro

.l 3
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PREGÃO PRESENCIAL NO 18/2019 SRP

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA CONSOLIDADO

1, OBJETO
Registro de preços visando realizar futuras aquisições de materiais de t
às necessidades das Secretarias do Município, do Fundo Municipal de
Fundo Municipal de Saúde deste Município.

,:di.
,i rSli

2. FUNDAMENTAçÃO LEGAL
Amparo legal ao disposto na Lei no tO.52O/02, Lei no 8.666/93, L)ecreto l'lurticipal n"
958/2018 e Decreto Municipal no 864/20!7 r e ainda, pela Lei Complemc rtar no 12312006 e IN
05/20L4, observadas as alterações posteriores introduzidas nos referido' ,liplomas lelars

3. ]USTIFICATIVA PARA A CONTRATAçÃO:
Nr forrna do art. 3o, inciso I, da Lei no10.520/2002, justifica-se aqui r ,ecessrdcrde da íutura
contratação de empresa para realizar o forneclmento de materiais pari 'xpedf -rrlc, d;r Ío'rrla
que segue:
I) Considerando que, a aquisição visa atender às necessidades constaÍri.'; destL rltr't,i 1,,. ,''
.rranter condições adequadas de trabalho, buscando oferecer maior c(rríorto aos scrvidorc:;,
Ívlu rlicipes e demais usuários;
II) Considerando que foi feita pesquisa de mercado para se obter o prÍ r o de tnl'rcado para o

devido Registro;
III) Considerando ainda, que o valor médio estimado está compatr . coí], i)i I .r1.'.' I (

mercado.

4. PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS
I) A aquisição dos materiais se dará de acordo com as necessidades . .-r Mut,r, ,i)io (lrr ii)rrn.l
parcelada, mediante solicitação formal atestada pelo fornecedor;
II) Os materiais serão entregues em local designado pelo Município no.rto do L,irdido, rtrn, no
rráximo, 02 (dois) dias úteis após a solicitação;
III) Os materiais serão novos, assim considerados de primeiro uso, e dr''erão stí enLr('qu('s de
:rcordo con'r ;i devida solicitação, e atenderem rigorosamente as esl .:ificaÇôcs do it(:Ín 6,
acompanhados das respectivas notas fiscais;
IV) A entrega dos materiais será acompanhada e fiscalizada por servr : do il tcipit,, c.i tlUal
deverá atestar os documentos da despesa, quando comprovada a fiei corr( cÍ ri\ .id parL

fins de pagamento;
v) A fiscalizaçào do Município, não elide nem diminui a responsabilidadc :1o fornecedor;
VI) O fornecimento, objeto da ARP (Ata de Registro de Preços), sêrá f,rLo dur.rnte o prazo de
vigência estabelecido. Findo este, as partes não poderão exigir uma da,, :ra o c. iurin.lCnto doÍ:

cluantitativos previstos no instrumento convocatório, por mL -rLneÍll. (, lL.:'.r \'1-rl

considerando-se perfeitamente realizado o objeto registrado. Os preços , rgistra.l-.s p'J(l.rr.i,o 5cr

rcvistos em decorrência de eventual reduçãO dos preços praticados no i)rcad, i r;,col;ldos
pc. íato que eleve o custo dos itens registrados, cabendo ao órgão 9L .Ilcia(l! iri!,iriovOr.J:.
negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contida: ta alírrL:; 'cl" .lo rnciso
II do caput do art. 65 da Lei no 8.666, de 1993.

5, VALIDADE DA ATA
A vigência da ata será de 12 meses.
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6.QUANTITATIV OS. ESPECIFI

DESCRIÇÃO

ES E PRE O MEDIO

UNI
(ns,

TOTAL
it !i[,1E

"f UNID QTD

L

2

3

11

i2

Alfinete para mapa, niquelado com cabeça em
polietlleno de 5 mm, cores variadas, caixa com 50
unidades
Almofada para carimbo, com base plástica, número
3
Apagador para quadro branco com base plástica,
com feltro, dimensões aproximadas: 150mm de

Bloco carta pautada, dimensões aproximadas:
205x265 com 50 folhas
Bloco de anotações, dimensões aproximadas:
180x100mnI .com 300 folhas
Bloco de recados autoadesivos removíveis, 100

r3 folhas cada pacote, med id as
loco s

aproximadas: Pct
38x50m llll om4b
Btoco de recados autoadesivos removíveis, 100
folhas cada pacote, medidas aproximadas: Pct 85

Cx 85

compri nrento, 60mq{e largu ra e 40mm de altura.
Apontador de lápis, manual, portátil, com no

4 mínamo uma entrada, material plástico rígido, com 800
qspg§Lto
Balão liso, número 7, pacote com 50 unidades,
cores va riadas
Barbante fitilho, rolo com 250m, com 30
aproximadamente 1 llg
Barbante Ne 4/6, rolo com aproximadamente 50
6_0!q-cores variadas
Barbante Ne 4/8, rolo com aproximadamente

RI 50
15_Srn- cores variad as
Bastão de cola de silicone, com diâmetro de

Pct 150
112mm não tóxica, pacote com 1kg.
Bastão de cola de silicone, com diâmetro de 7mm, 150

Unid. BO

720

805

6

7

B

9

10

\4

15
Bobina para calculadora, uma via, cor branca, Unid
dimensões ap roximadas: 57x30m

1b Bola de i sep_o.t q ieOCEgd 915 rn_!0.-pe!9!e com 10 Pct

Borracha bicolor, azul e vermelha, para apagar
Cx

70

30

50

50

17

)7

2.2

tinta e I a com 40 u nidades
1B Borracha b

20

adrada ca ixa com 60 unidades Cx
19 Borrac

Cadeado, haste temperada e cromada, corpo em Unid.
latão macLço,_çoq chave .tipo tetra tamanho 50mm
Cadeado, haste temperada e cromada, corpo em Unid. 35

nteira paçote com 100 u n idades 85

30

Ig_têq_tn?çtqo_,la m-q nl"Sj_q!U!_,
Cadeado, haste temperada e cromada, corpo em 35
latão maciço, taman ho 50mm
Cadeado, haste temperada e cromada, corpo em

Pct

Unid.

Unid.

Pct

RI

RI

Pct

Unid

23 latão maci
30

r5

não tóxrca, pacote com 1kg. -

7q

90

B5

Z6_I19?m!Lpa!o!.ç com 4 blocos_-_

Unid.

Unid.

ço, talÍla n ho 60mm
Unid.

r
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Caixa para arquivo morto, polionda,
aproximadamente 390mmx300mmx180mm,
d iversas
Calculadora de mesa com bateria solar, com 12

com
cores U nid 1.00i,24

Z5 Unid. 75
dj9!!os,
Caneta

dimensões a
esferográfica, escrlta média, corpo

roximadas: 12 5x10x1 5cm

26 500

350
450

500

50

500

50

_?..5.0u

1 .50r.1

30(,

700

300

29

2_7
'28

30

32

sextavado em crista I cores d iversas
caneta hid ráfica caixa com 12 cores
Caneta marca tex!.Q,-§ele.-s va riad as
Capa para encadernação, cores diversas, tamanho
Sliç!_g_?, ç9!1! aEeximadame!.le ?1iq x_3!!!tm __
Capa para encadernação, cores ptela/azul,
tamanho A4, pacote com 100 unidades
Capa para encadernação, transparente, dimensões

roximadas: 31 x 21cm
Capa para encadernação, transparente, tamanho

1.pa cotg co m 1 o!_-q_D_i d_ê-q99

Cartolina escola r sim les cores va riadas
Cd-r virgem, capacidade de armazenamento de
700mb
Clips niquelado, tamanho
unidades
Clips niquelado, tamanho
unidades

caixa com 100

Clips niquelado, tamanho 8/0, caixa com 25

utiqnqes
Ç91-a.b1arqça VA não tóxica,_çg'_be!_ê9"9!n qoJa,!lS

Ll0,

zjo;

ca ixa com 100

36

'37

3B

39

4t

Cola brilhante, com gliter, não tóxica, lavável,
qrl.be lageln ço_!!?59.lejxa qo]I 4_unidades___
Cola de bastão, transparente, não tóxica, 75
embala em com 209

1Q(,

100

40 I
Cola líquida à base d'á9ua,
embalagem com 409
Cola líquida à base d'água,

lavável, não tóxica,

iá'vá/ef,ão tô«ca"

300

500

200

150

4Z

43

44

45

.16

47

emqqieg em com 9
Cola para isopor, transparente, não tóxica,
embala em com 5009
Cola para isopor, transparente, não tóxica,
efn!elê-s em com 909
Contracapa para encadernação, tamanho
com aproximadamente 216 x 355mm,
d iversas

ofício,
co res

Copo descartável, em polipropileno, capacidade
100 unidadespe-fa a0_ornl acote com

Copo descartável, em polipropileno, ca pacid ad e
00 u n idades

50tl

a 50m1, pacote com I
Corretivo lí uido escolar à base d'á UA 18m I

Dvd-r virgem, capacidade de armazenamento de Unid.

2.50r

1 .501.

120

500
LLsb
Elástico amarelo em látex, número 18, pacote com

:SSs-
Pct 10r

CX

Cx

Unid.

Pct

Unid.

Unid.

Pct

Unid.

Unid.

Unid.

Unid.

Unid

Unid.

Unid

Unid,

Unid.

Unid.

Cx

Pct

Pct

Cx

Cx

Emborrachado em EVA dimensões: 40x48cm U nid. 1 .50,

16

48

49

50

l
31

33

Unid.

51
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Emborrachado em EVA dimensões:40x6ocm Unid 1.501

75053
Emborrachado
40x48cm
Envelope carta, liso,
114x162mm, sem rpc,
unidades

em EVA, especial, dimensões;

branca, offset,
pacote com 50

55

56

57

58

59

60

lr4

61

l1

liso,
rpc,

cor
909,

cor
639,

Envelope ofício plástico, rêutilizável, 240x330mm,
10(.)p3§jlg com 100 unidades

Pct 200

Envelope para cd e dvd em papel, com janela em
acetato e aba de fechamento
Envelope Saco,
162X229mm, sem
unidades
Envelope saco,
200x280mm, sem

branca, offset,
pacote com 50

1 .500

Pct 300

liso,
rPc,

cor
9os,

branca, oÍfset,
pacote com 20 Pct 300

Pct 400

q44!edes
Envelope saco,
229x324mm, sem
unidades

branca, offset,
pacote com 20

cor
909,

Envelope saco, liso, kraft,
com 250 unidades

cor branca, offset,
90S, pacote com 20

izexzsomnr, góg, cãiia

Espiral para encadernação, em plástico, cor preta,
2s!IIr, pqcq!9 §9m !8 q4lQqde§
Espiral para encadernação, em plástico, cor preta,

liso,
rpc,

Envelope saco, liso,
260x360mm, sem rpc, Pct

Pct

500
unqdqdes

Cx 50

64

62

63

65

66

67

b8

(,9

70

oz[m, Pacote com 50 u n idad es
10(.

Espiral para encadernação, em plástico, cor preta,
Pct 100

09n mr pacole -c!m 50 uUidades
Espiral para encadernação, em plástico, cor preta,

10()
l]l!!CIa pqcote com 100 unidad$
Espiral para encadernação, em plástico, cor preta,

Pct 100
lz!!.m, pacote com 100 unidades
Espiral para encadernação, em plástico, cor preta,

Pct 100
20m m pac_g!e_çg]! s0 C!]_q_a des
Espiral para encadernação, em plástico, cor Preta/ Pct 100
2 3 m m,. pacllq §er'É9_C! idq4ç9-

Pct 100

Pct 10(i

72

29!!J!, p Açgle _c_o_o 35 unida des
Esprral para encadernação, em plástico, cor preta,

Pct 100
40mm, pacote com 20 u nid ades
Espiral para encadernação, em plástico, cor preta,

Pct 10 (l
4smm, p.E!9!e !9I!_1_Q_!_U!34q9-
Espiral para encadernação, em plástico, cor preta,

100
5 0 m rrL, pac-q!e_ç9o_1?_ttOqqq ç9 

-- 

-
Estilete estreito cQ, 09mm Unid, 7.20

!qo
30
150

Estilete largo, ern lá st ico 18m m Unid

Extensão elétrica, 3p, 10 metros, 10 amperes, com

73
74
75 Esto a b raf c_q- pêç-o.!ele nl 1l(9

76 Eti ueta 1 9l!!Q/ gr rtela com _i 00
Pct
Ct

Unid.

77 o nbr 141 36
Unid 30

17

@orrr

_ 
Pct

Unid.

52

Espiral para encadernação, em plástico, cor preta,

Pct

Pct

3 tomadas, padrã

r
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78

t9

u3

Extensão elétrica, 3p, 5 metros, 10 amperes, com 3
Unid. 30

tomadas ,pa drão nbr 1413 6

Extrator de grampos, em aço inoxidável resistente, Unid OU
tipo espátula _
Fichário de mesa, corpo em plástico na cor preta,

Unid 5080

",'

a2

Fita adesiva cristal 12mmx30m
Fita adesiva dupla face, em papel, branca,
19m mx30 m
Fita adesiva dupla face, espuma branca, com

capacidade para suportar até 5kg, com

Unid:

U nid.

15C

50

Unld.
a roximadamente 25mm x 2m
Fita adesiva para empacotamento, cor marrom, Unid. 350

Fita adesiva para empacotamento, cor Unid. 600
!!:q n§I),q re!lt 48 m mx 50m85

86
t37

88

50
60
65

e
Fita adesiva ppl ua-litaPe kraft, 48mx40 m

F!!a-qr Po 18nu1x5,0m
e 25mmx50mFita cre

u9 Fita decorativa 16mmx50m
90 Folha d(r iso 0 mx0 50m 10m m .-l_q0

190
100

91 Folha de iso
92 Folha de iso 0 mx0

0mx0 50m 15m m

10m, ?oDm _ Unid.

r1
r1
r1

93 Folha de iso or 1 0 mx0
Giz de cera, atóx ico,
ca ixa com 1.2 cores

95
Giz de cera, atóxico, formato anatômico,48g, caixa

Cx
com 12 coÍes
Giz escolar para quadro negro, formato cil índ rico,

Cx96

97
rgico, ca,Lxe !oÍL91 !l nidadesantialé

Glitter PVC em pó, col9s va1!aQgs,, pq§orLe gom 1kg Pct

50m, 50mm . .

formato anatômico, 1129,
Unid.

Cx

Unid

50

25Ll

lqí

200

60

4A

150

50

94

98
Grampeador de metal, 2316 e 23/13,9p 4000, para

até 100 folhas, com aproximadamente 28cm de

99

r02

103

104

105 Grampo ttq Qçêllor gqlvq ntza no 1

logo caça Palavras infantil, com no
atividades, nível adequadô Para
ensinos básico e Ír.l nd amental,

metal, 24/6 e 2616, para até 20
aproximadamente 1ocm de

comprimento _
Grampeador de
folhas, com Unid

100

co imento
Grampeador de metal, 2616, Parc até 25 folhas, Unid
com a roximadamente 15c m de comorimento
Grampo galvanizado, 23/6, para grampear de 10 a Cx

101
30,fol hasLçq lxa coD-Igo! 9-4iQadq9
cãmpo gaiváizaoo, 26/6, para grampear até Cx

do.

20 20tt
fo lha s ca ixa com 5000 unid ades

dorGrampo galvanizado,9/10 rapid, para grampea
Cx 10 (;

semi-industrial caixa com 5000 u n idades
cra mpo plástico macho/ fêmea, tipo romeu e

jutieta, SOmm de distância de perfu ração, cor Cx 100

bra nca ca ixa com 50
caixa com 12 Cx 50

mínimo 150
crianças dos

climensões

Unid.
Unid.

\l n id:
Unid.

Unid.

106 Unid. 75

r8

15(l

!arn_pe eql_e!dl-qql9l!CIê,-,0l.9--polesadas ._-

84 45mm145m_-

40

P
\

Unid.
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107

108

aproximadas:724xL74mm
Jogo de boliche Infantil, confeccionado em plástico,
com 6 pinos e bola, multicolorido, com sacola para
transporte, pinos medindo aproximadamente 30cm
de altura, sendo a bola proporcional às medidas dos
pinos, recomendado para crianças a partir de 4
anos
logo educativo alinhamento de formas geom étricas
confeccionadas em plástico, tabuleiro em madeira
tipo estojo, recomendado para crianças a partir de

L"qnsE mínimo de 2q Leças mu ltico loridas
logo êducativo quebra-cabeça infantll, mínimo 50

AxLxP (cryD. 2x26x34

Unid. 75

Unid. 75

75

10(.

350

Cx 100

109
peças, confeccionado em mdf, recomendado para

crianças a partir de 4 anos, dimensões aproximadas
Unid

rl3

logo educativo, alfabeto de A a Z, números de 0 a
9, formas em EVA, com aproximadamente 6cm de
altura e 1cm de espessura cada, recomendado parat. 10

llz

6l

177

r20

127

cJrençq§ a_ partir de 4 anos . .

Lápis borracha, corpo cilíndrico em madeira,
borracha abrasiva, material atóxico livre de pvc,

t{eel para ?pqgel qs-çüqs q.,t!!!? e-.srafite-. ., .

Lápis de cor grafite, anatômico, tamanho grande,
ponta resistente, atóxico, lavável, para desenhar e

pintar sobre papel e similares, caixa com 12 cores
vibra ntes
Lápis de cor grafite, anatômico, tamanho grande,
ponta resistente, atóxico, lavável, para desenhar e
pintar sobre papel e similares, caixa com 24 cores
vibran tes
Lápis grafite preto,
qpro_! ryradas 18x9 5x8cm

número 2,
caixa com 12

dimensões Cx 15(r

Unid. 10 (,

lL4

115
La piseira, corpo em material Plástico, em
grafite com diâmetro de 0,5mm, clip Unid 100

rended of e qgIrqç[a qqponteira
Lapiseira, corpo em material PIástico,

ca r9a
com

ca rga
com

em
clip

TA

plástico, em
clipgrafite com diâmetro de 0,9mm,

ca rga
com Unid. 100

grafite com diámetro de 0,7mm,
prend gd o r q._Qq11aç!q n?-pS!l-el
Lapiseira, corpo em material

prç,!.dcc oi 9-qeÍe§ha n q-.Lo-alerIq

Livro de ata, sem margens, caPa dura, papel

sulfite, 100 folhas numeradas, com

papel
com

Unid

Unid. t20

Unid t2a

t2(:

100

119

qploriLnqqêl:nen!ç-2q§Ir-tIl r. 10ln]Il
Livro de ata, sem margens, capa dura, pape

qp[9Mraqqn]9Í]!e, -?Q!q1fn I J05q1r -- .,
Livro de ata, sem margens, caPa dura,

sulfite, 200 folhas numeradas, com

sulfite, 50 folhas numeradas,
qplqi[laqpme!.!e ?05-í!fr X ]qsr!m
Liviã protocolo de correspondê ncia, 714, capa dura,
100 folh qq ( gtlle ng õ§s a p !:-9 f ]rn B q q sr -1'1 

4]?,1 Q!ll!

Unid.

Unid.

Cx

122 lrvço protgcqlo r!ç-qo1199po1dQ1qa, 1rt,-1-!qplq!rq.,- Unid.

118

111

t.l n id.

r
100
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tz)

1_24

727

r 25

t26

50 fo lhas td imensões aproximadas: 154x216m m

Marcador para quadro branco, ponta redonda, cores Unid 7 5t)
va riadas
Iv'1assa de modelar, 1809, atóxica, composta por

Unid. 250
c,elqJa ixa com 12 unidades..,,
Minas grafite para lapiseira, no 0,5mm, caixa com Unid, 100
l2
lvlinas grafite para lapiseira, no 0,7mm, caixa com

10 (l
l2
Minas graíi
t2

te para lapiseira, no 0,9mm, caixa com 1otr

Molha dedos em pasta, atóxico, ote com 12 100

t29 Papel 10 k folha 50x66cm 130

130
Papel 44, cor branca, 75g, resma com 500 folhas, 82:,,
caixa corn 10 resmas am la.pq!'ticipação) - -...,
Papel A4, cor branca, 75g, resma com 500 folhas,

1't t,
caixa com 10 resmas (cota de até 250lo, nos

132

termos da LC 123 06 art. 48 inc. III
Papel auto adesivo,
45cmX25m

70

133 Bq-eqL c€ edindo 40x60cm cores d iversas

134 ?jpçl r!ê_qr med indo 48x66cm cor branca
400135 Pcpel. trans a re nte

Papql crepqla.çlltrq,|rl, !l-qql!'"tdp 4Bcmx2m 450

20

5ôo
250

131

116

)37

5UU

sôodu lex

ocm, pacote comPapel de seda, medindo 48
100 folhas

Pa el I a rrr ir rado,
Pa pel
qIqft.ç€,
Papel o
bra nca,
resmas

cmx6

138 upla façe, medindo 48x66cm cores va riadasP

139 med I ndo_qQX96, 80g, Pardo 

-_

t49
141

\4?

144

medindo 48x66cm cores variadas 190

100linho, 1809, medindo 210x297 cm ' cor
pacote ç9m -lQfolh-aq

Fício 2, medindo 216x330mm, 759/m2, cor
resma com 500 folhas, caixa com 10

Pct

CX 50

Unid 35L

Papel verge, 1809, medindo 210x297mm, cor Pct 50
bra nca acote com 50 folhasp

Pasta az, lombo la rgo, revestida em PVc,

a ntibactericida, com visor e etiqueta, mecanismo
de travamento niquelado de alta precisão, medindo

Unid. 800

aplo/!mada mente 285x345x73mm
Pasta catálogo, com visor, 100 envelopes tamanho Unid.
olício
ájsta classificadora de papelão, com elástico, cores Unid. 500
varradas
Éãsta classificadora de papelão, sem e lástico, cores 500
variadas
Pa sta cla ssificado raplAS !!q,.. com elástico crista I 500

Pasta classificadorô lástica sem elástico crista I 500
148-
).49

150
Pasta de po liPro Pilen
tamanho ofício, com
a ltu ra

o àom abas e elástico,
aproximadamente 4cm de

Unid.

Unid.

Unid.
Unid.

RI

Unid.

Cx

U nid

-u-!l!4-..
U nid.

PCt

Unid.
Urtid,..
Unid.

Unid
Unid.

Pasta em Lr polipropiIello.,!!:qt9p4Gn!9-,!qlllqt ho Unid. 30t-)

2A

128

transparente, medindo:

indo

d

143

P,apel kraft,

I

I

,;

lou
t47

V

Cx

Unid.

151
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Unid.

Unid

Unid.

Unid.

Unid.

Unid.

152
153
r54

ofício
Pasta PP, lombq 2cm

Lq§la PP, Lolr bo 3cm
PaStA PP, lombo 4cm
Pasta sanfonada, 16 d ivisórias, confecciona da em
polipropileno, atóxica, fechamento por elástico,
med indo a roximad a me nte 234x330x24mm
Pasta sa nfonada, 31 d ivisórias, confeccionada em
polipropileno, atóxica, fechamento Por elástico,
med indo aproxima damente 234x33ox24mm

Unid.
Unid.

120
1?0
L20

155 30

30

35!

60u

!57

158

159

160

163

Pasta suspensa, marmorizada,
haste plástica, gramPo trilho
p!i iden!r!r,c!919
Pasta suspensa, Plástica,

plastificada, com
plástico e etiq ueta

atóxica, com haste e

161

1.62

ram o trilho plásticos
Pasta vetro lateral para arquivo, marmorizada, com 200
a prox imada mente 365x260mm

40Pen d rive com cap acidade de armazenamento 8 b

Pen d rive c

!6sq

deom capacidade de armazenamento Unid. 40

Cx 50Percevejo latonado,
unidades

n u mero

Perfu rádor de papel metálico, dois furos, cor preta,
Unid. 4A

para até 10 folhas
pe-rfriààoi de papel metálico, dois furos, cor preta

Unid. 80

so
50

pêIq_.q 20 fo lh as

168

169

170

17t

172

t71
t1
175

176

764

179

r80

181

Ct
Ct

Unid,
Unid.

50

io
75

t(j

165
166
767

t-77
178

Pilha cornu mr .A4/_calte!q com4
Pilha comu n, l4A-celtd? com 4

Ct 30Pilha comum D cartela com 2

Pilha recarregável, tamanho AA, 2100 mah, ca rtela Ct 30
com 2

pelo sintético, formato cilínd rico, Unid 20a

Pincel em
tamanho 5

pelo sintético, formato cilínd rico,
U nid. 200

Pincel marcador Permanente, Pon ta de 1,omm, cor
U nid. 30Lr

azul
Pistola de cola quente, Para bastão de 11,2mm, Unid 80

Pistola de co la q ue nte, para Qas§o qe Z.AIn, bivolt U nid 100

50mbo em acrílico, cor fu mê, com Unid.

Pincel em
tamanho 1

Porta cari
cq.paçid aq_e

Porta cari
pSra g!-ç{u!qs§-
mbo em acrílico, cor fumê, com

Unid.

Unid.
medidas aPro ximadas 120x90cm
Refil para Plastificadora, com med idas aProximadas 75
de 80 mmXl0mm, Pacote com 100 unidade! 

-.

75

30

Regçra em aclíllco, medindo 30CM tra ns rente 13 t)

21

I rs6

4, caixa com 100

bivolt

Pct

U nid.

U nid.

U nid.

Y
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182

183

1e21

Suporte de mesa para fita adesiva de 12 a 19mm, Unid. 50
Dimensões a roximadas: 154x78x78mm
Tábua em plástico resistente, multiuso, medindo Unid. 50
99rc!qradamente 40x25cm

184

185

1u6

Tesoura de costura profissional, corpo em aço inox
e plé_stico emPQtfalI-{Cg, medindq-qlZol-e9?qaq,.,.
Tesoura escolar sem ponta, corpo em aço inox e

Unid 100

Unid. 724
cabo em pláq!!çq medindo 1 3cm
Tinta guache, pote com 15m1, caixa com 06 potes,

Cx t2c
multicolorida

187 1!4!a gualh gr pote com l50nfl...çpfeqfefte-deS- 200

95d ive rsas,
Url]d.

Unid.188

189

Tinta para pincel a

emb-a la gem_com 40!n Lql
Tinta para pincel

tômico, cores
ores va riadas

ma rcado r perma nente, Unid. 85
em ba lagem com 40ml - ._
TNT não tecido, 409, medindo 140cm, cores Unid. 1.00r.
d ive rsa:;
Transparência para inkjet, tamanho 44, caixa com Cx 15
50 fo lhas
Transparência para
ca ixa com 50 folhas

iãiroprojetor, tamanho ofícjo, Cx 15

Valor total estimado

1L)I

7. DA GARANTIA
Na entrega dos produtos o prazo de valldade deverá corresponder no i

total da validade, onde couber, e deverá atender às especifii

respectiva mente, para cada modelo/tlpo descrito no item anterior'

,nimo i
rÇões 0()

o0 p raro
II!METRO,

8. DOTAçÃO ORçAMENTÁRIA
À, despeóas decoirentes da licitação somente serão informadas quano( da resi,i:cttva .rdem

de fornecimento,

9. CONDIçÕES DE PAGAMENTO
.,tr-po,uÃ"utos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a ,ritrega dos Ínateriais,

conformÉ Nota Fiscal, discriminada de acordo com a ordem de lomprJ' atestado de

r.rcebimento dofinativo dos materiais;
l-õ-puS";""t" será creditado em favor do(s) fornecedor (es) atrav de t: '':rrr b;rncáriir'

contia-qualquer banco indicado na proposta, devendo para isto, fi(' explri: L.,dL' i' IreÍrlo'

;;;";"i; atência e o número da conta corrente em que deverá ser efcrrvado o crédt[o

10, OBRIGAçÕÊS DO FORNECEDOR
. Uuntàr, durânte toda a vigência da Ata de Registro de Preços, as e;,., jncia: .e l,.rt-ilil-r(:ão

ou condições detêrminadas ão procedimento da licitação que dará origr , à Íl1Lr,,,r;i, -r''ir r,!rÍr(r

de sua rescisão e aplicação das penalidades ora previstas;
. Fornua"1. os materiais tonforme especificação, marca, modelo e preço r. gistri)c(.) ,., 'rir íoTrÍr<)

prevista;
I Sunstituir às suas expensas, qualquer material entregue em desacordc ..om al, rsp(lcificações

"*igiããi " 
padrões de qualidade exigidos, com defeito, vício ou que vier , apre-qi rr''ar l)rol)lema

quãnto ao seu uso dentro do período de garantia;
. Alocar todoS oS recursos neCeSSáriOS para se Obter um perfeito fOrnecr 'ento, (r'' iorrTla plerra

,, ràittfuútiu, sem ônus adicionais de qualquer natureza ao Municípro;

leo 
I

Í- ')
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. Responsabiliza r-se por todas as despesas, obrigações e tribrrtos decorrentes do

rornecimento, inclusive as de natureza trabatnista, devendo, quando "licitado, íc':rnecer ao

14unicípio comprovante de quitação com os órgãos competentes;
. Responsabiliza r-se por 

"ràntruit 
multas, Ãunicipais, estaduais e Íc': r'ais' tl ::ot: rr t'' dt'

faltas por ela cometidas durante o fornecimento;
. nãsponsa Uifira r-se pelos danos causados diretamente ao Munlc' " e/i" :) t''iLcrTOs

decorrentes de sua culpa or-áoro na execução do fornecimento, não i,..:luindo ou rcduzindo

ãii" i*p"Át"uiidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Municíp' :

. Responsabilizar-se pela 
"üã','ia1 

oà nr'uii, .Licenças 
ou quaisqL'I outrr '' Tertttos clc:

Autorizaçãoquesefaçamnecessáriosàexecuçãodofornecimento
. Não transferir a outrem, ";i;ã;;, em part;, o objeto tirmado com o 14unicíJ',ri" :rcrT) preVrâ

c cxpressa anuência.
.t,lãorealizarassociaçãocomoutrem,cessãooutransferênciatotalot,parcial,betn'':omoa
i,,;;, J;á;;, incorpóração, sem prévia a expressa anuência do Municí1. r:'

11. OBRIGAçÕES DO MUNICÍPIO
õ úr""ipl" e seus participes, durante a vigência da Ata' comprometem !r a:

i o"rii nã r-t"*ioor ao ujnicipio para procãder no receb-imento dos matcrrais;

. Reieitar os materiais qr" naã ut"nOám aos requisltos constantes no itelrr 6;

: i;;;r;;;;;;;;"i; áevidos observadas as condições estabelecida' I Ata

. Promover ampla pesquisa ãã-Ãoiauao, de forma à comprovar qut' :; pri''' r r ;lr ''l' !'

porÃun".", compitíveis com os praticados no mercado'

12. DISPOSIçóES GERAIS
I.lNenhumoaoamentoseráefetuadoaofornecedor.enquantopendentc]i)liqUid.{.j...Llillr1ucr
ãá;t;; ;i"ãÜl Àràntrul irreeularidade, inadimplência ou penalidade;

u) Na forma do que dispõe;"";i;g;;7li; t-ei no g.ooolgj, fica desig,,.rdo o'-'-'rvi'iur saulo

uánaonça Olivêlra, para acompanhar e fiscalizar a ARP;

III)ospreçosdositensregistradospermanecerãoirreajUstáVeisil,íante.l',,ir]êtlciada
respectiva ARP.

I

+-I
U

!l ?3
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pnecÃo PRESENCTAL No 18/ 2019 SRP

ANEXO II

oeclanlçÃo DE NA coNDrçÃo oe ueTree (Mod''lo)

RCf.: PREGÃO PRESENCIAL NO 18/2019 SNP - UUNTCÍPIO DE ARLIA BRAIÍCA

. inscrita no CNPJ no , íror intcrÍr1édio de seu
tl,representante legal, o(a) sr.(a)

_-e do CPF n" 

--, 

D

ou de Empresas de Pequeno Porte.

, portador da Cartc,
ECLARA, qUe é enquadrado na condi';ão de I\lrcÍoerllprcs'ls

| \'z Para esse efeito, a declarante informa que:

I Está enquadrada em uma das seguintes situações (assinalar com uÍr! \):

,l f-- I Na'condição de microemprésa, sendo gue :u,a 
rêceita bruta ir lral rr"Í

uâràr. aá R$ 360.oo0,oo (trezentos e sessenta mil reais);
bra -, Na condição de empresa de pequeno porte, sendo que sua ''rceita :'

iúoerio. a R$ 3áO'Ooo,o0 (trezentos e sessenta mil reais) e i9r 'ri ou I

4.ü00.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais)'

,alSSa O

ruta anual é
rferior a R$

ll O signatário é representante legal desta empresa, assumindo o cor rl)romisso dt rrríoT'nar

i secretaria da Receita r"áãrui ao Brasil e ao Município de Areia Bi.inca, inred,iatamente,

cventual desenq uad ra mento 
- ai presente situação e está ciente d' que 'r falsrdade na

;;;;,#"ã"'i"JlÀro..uçaut, iàá preiuízo do dilposto no art .32 
da fi- ". '!1,,11,.1'1,?,1]l

o su;eitará, juntamente com as demais pessoas que- para ela concL':;em' 'i .p' 
rl'rllo'1otrs

;r;[1"; ná registação criminarãtriUutiria, retativas à faisidade ideológ'"r (art '']9 -rcr Corltqo

penal) e ao crime contra a oà"a tiiurtaria (art. 10 da Lei no.8.137, tiL: 27 do dezerlrbro de

1990).

(local e data)

(Nome e assinatura do representante lega I ou procurador d(. iicitanl(')

(*Observação: Esta declaração deverá ser entÍeguê no ato do \rredenci]mento )

r
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ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
DIVISÃO DE LICITAçÕ ES E CONTRATOS

PREGÃO PRESENCIAL NO 18/2019 SRP

ANEXO III

PROCURAçÃO (Modelo)

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL NO 18/2019 SRP - MUNICÍPIO DE AREiA BRA CiT

ouÍoRGANTE: {Qualificação da empresa e do represente legal que as' rrará a 1:roctrração em

scu nome (nome, endereço/razão social, etc.).

oUToRGADO: ( Representante devidamente qualificado)'

OBJETO:RepresentaraoutorgantenoPregãono18/2019SRP-Municirode/tt''rlri'r(rir'
PoDERES: Entregar e receb;r envelopeJ contendo os documentos e as pTot)ostds, juntar

documentos, assinar atas 
-ã -turaor, 

tomar deliberações, receber oi'cios c relirtór to> de

;"1;;;;^ior; firmar declarafões, dar'ciêncta. e, especiatmenre, formut. I oferla'' e r.,rc'.s dt:

pÍcços, interpor recursos, rânuÁciar ao dlreito de recursos enfim' a:: r)ar torl s :j ;il'fs c

ãrr]iàru,. àoàu*"nto, indispensáveis ao bom e fiel cum.primento do prL, rnte TÍrirndirlo tLrnto a

tiste órgão, relativamente a quaisquer das fases do Pregão no 18/2019 :' 'P'

, _de de 201 '

NOME/CARGO

r

?5
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ESTADO DE SERGIPE

MuÍ{rcipto DE AREIA BRANcA
orvrsÃo DE LrcrrAç Ões e cotrnlros
pnrcÃo PRESENcTAL No 1al2019 sRP

ANEXO IV

oeclanaçÃo DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILT rAÇÃO lmoaeto,;

RCf.: PREGÃO PRESENCIAL NO 1Al2019 SNP - ITUNTCÍPIO DE ARi .A BII''\'.:C,,'.

inscrita no CNPJ n" , p.)r intcrrrrédio de seu

representante legal, o(a) Sr. (a) portador da Ca rtO de ldentidade no

e do CPF no D ECLARA, em atenção ao disposto ., art l , Vll, da Lei

Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002, q ue cumpre Plenamente os reqursl tos exig idos

\-, para a habilitação na licitação modalidade Preg 56 6o 1$/2019 SRP ) Muni( ipio d(] Areia

Bra nca.

(local e data)

(Nome e assinatura do representante lega I ou procurador d(, llcitanlcl

(*observação: Esta declaração deverá ser entregue no ato do edetr' ir' ' -

r
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ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

DIVISÃO DE LICITAçÕES E CONTRATOS

PREGÃO PRESENCIAL NO 18/2019 SRP

AN EXO V

DECLARAçÃO DE EMPREGADOS MENORES (MOd' I)

REf.: PREGÃO PRESENCIAL NO 18/2019 SRP - MUNICÍPIO DE ART IA BRA'iC''\

inscrita no CNPJ no poÍ intermédio de seu

representante legal o(a) Sr.(a) portador da Carteira de Identi!r.1de no

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

de Junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de l' ,9, qLt' trao e{ n prega

\-7 o)cnor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e Í :) em[)r']ga menor de

d (izesseis anos,

Ressalva: emprega mênor, a partir de quatorze anos, na condição de aí'icnd'z I

(local e data )

(Nome e assinatura do representante legal ou procura dor d{- lrcitant(l'

(*Observacão: em caso aÍirmativo, assinalar a ressalv ' acim; l

r

CPF no 

--,

edo

27



ú0r,,ESTADO DE SERGIPE
t'tuNrcÍpro DE ARErA BRANcA

orvrsÃo DE LrcrrAç Ões e coNrnaros

PntcÃo PRESENcTAL No 18/2019 sRP

ANEXO VI

ATA DE REGISTRO DE PREçOS 
-/20_ 

(Minutrr,l

o IruHrcÍpro DE AREIA BRANCA, inscrito no cNPl sob o n(i 13.100.r95/0001-04,

localizado à praça loviniano Freire de oiiveira, s/n", centro, doravante ,.rnomi,.rúo_ ivlunicípio,

,,-rl" uto representado pelo seu prefeito, o sr. ALAN ANDRELTNo NUNEs SANTOS, com as

i,.,,:i,.ipoço"i do FUNDó MUNTCTPAL oe asstsrÊncIA socrAL' in' [o no ( ll)-] 'rot) (-r rr(

",4JA7.72O:OOO1-53, 
e do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, instt ' no i 'J 'ot) 'r r'o

11.402.091/0001-08, considerando o julgamento do PREGÃO PRESti'ICIAL r'lo 18/2O19

óiip, p"à 'neCfSfiO 
DE ,REçOS, e-a éua respectlva homologação, rlESOLvi ,( (rr:jt!,,r os

pi"çâ. à"«.1 empresa(s): xxxxitxixxxxxxxxxxxx, inscrita no cNr,, sob o ll' xxxxixxx,
cstabelecida na XXXXXXxxXXXXX, neste ato representada polo(a) !'r'(a) XxXXxXxxXX'
Dortadoría) do R.G. no xxxxxxxx e do cPF no xxxxxxx. Atendendo as r)ndiçõr": previstas no

I*,irã"nt',, convocatórro e as constantes desta Ata de Registro de Pr osr :' I ''L(:

áartes us normas constantes das Leis no 10.520/02, n" 8.666/93 c alL 'çõr: ' :' " '

àoc/zotl e no 958/2018, e em conformidade com as disposições a segr'

o1. DO OBJ ETO
A presen te Ata tem por objeto o registro de preç

materiais de exPediente, para atender às necessidad es das Secretarias oo MunlciPio, do Fundo

Municipal de Assis tência Social e do Fundo MuniciPal de Saúde deste Mu rrcípio, o{r a(ordo com

especificações constantes do Edital de Pregão Pre

os visando realizar ruturas aqursições de

sencial no l8l2019:lRP e s.'us i:rr'xos, c
a!i

tJ is docu mentos a
propostas de preços apresentadas, de acordo com o art. 55, XI da Lei r," 8.666/93,1;assando

fazer parte integrante do presente instrumento para 1r:los os flr)s dc direito'

o2. DO REGIM DE EXEC cAo
O objeto será executado mediante a
por preço unitário, nos termos da Lei

forma de execução indireta, sob ('

no 8,666/93.

,q rnl(

03, DO PRECO E DAS CONDICõES DE PAGAI'IEIITO
õffi"t"rbi, *rãoJor*cioos-pãiõãlreços registrados constantes do A! o I cl, ' r ^l-l
ãi"-ô'Daqamentosserãoefetuadosematé3o(trinta)diasapósa,l'rC!].,',]
Jpós atestação do responsável pelo recebimento;

§20 - Para fazer jus ao pagamento, a futura fornecedora deverá apreso rr'/ Íl()r" frs 'rl 'lorn o

;;p".i;; t;;;J d. i"l"6iÀunto,' atestado peto seror competente ,:r. Mr.inr. , o, rjiJva de

,àóli"iia"a" para com u, ru."naãr Federal, Êstadual e Municapal, ceri.rões c,. lc.;ulrrrdade

de-quitação junto ao INSS, FGTS e CNDT atualizadas;

§3o - Nenhum pagamento i"iá-"rutuudo ao Adjudicatário enquanto rrouveÍ Írcn(lêIlÚa de

iiàuiOacão Oe oorigúao finanáeira, em virtude de penalidade ou inadimpi rlcia cL, .r.íal.rrirl;

ii. -- 
úao naverá] sób hipótese alguma, pagamento antecipado;

;;. -'.r;;;J;;';;t;'d"Esuí.,untó,'s"i; utilizado, para atualizaça' q9-I1l!,' i1.rr'ionado

ir.rprio"ttá .É;;;i", o Ínàicã Nacional de Preços ao consumidor - If': rll.BGi:

i;;lN;;t"t pruço, 
"r[ão 

incluídas todas as despesas que, direta ou ir' ]etarrli' le' decorraÍn

ãu u*"iuçao do objeto, inclusive custos com pessoal' encargos : lais' :r'lb'rllirstas c

;;"rú;;;ü;r;áoriíl.tiuçao, triburos, emotumentos e contribuições d! qualqL..; naruic/.1

04. DO REAJUSTE DE PRECOS
nã-Éã;eÉ *arrste d. pãços durante o periodo d.e vigência da ara'

ô. 
-pr"iài i"g"tíaaos pooeraó ser revistos em decorrência de eventr.. ruLlt, í ' ir:.'t,''.

õàú.uãot no mercado ou cancelados por fato que eleve o custo dos it' lqi' '

r
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ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos adjudicat rrios, oi)servadas as

O ispoíções-contidas na alínea "d" do incisô II do caput do art. 65 da Ler ,r 8.666, de 1993;

qrb - Ciuando o preço registrado tornar-se superlor ao preço praticado r,Li merca(lo por motivo

iú"ruàni"ntu, o'órjao gãrenciador convocarà os adiudicatários para riL,egociar(rm ,r r.;dução

dos preços aos valores praticados pelo mercado;
§2o - 'O adjudicatário obriga-se a repassar ao Município todos o: 'rTeçolr " v.lntagens'

;ir:rtados ao mercado, sempre que esses forem mais vantajosos do qu( vigi ' :;;.

§30 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços regisLi 'los (] I ldl'rL:i('rtáriu

ãao puàur. cumprir o compromisso, o ór9ão gerenciador poderá:

!C-.,'--UiU"i"1. J uOjra.gutário do comprãmislo assumido, caso a comun,, ação occ,rra antes da

assinatura do termo de conirato, e sem aplicação da penalidade se coíirirmada a veracidade

dos motivos e comprovantes apresentados;
§50 - Convocar os demais adjudicatários para assegurar igual.oportunio'"rc de rr'r'lo(.'ir'r'l(');

§Oo - ruao havendo êxito nai negociações, o órgão gerenciador dever., ,rroceclci .r icvt/9'lçiro

ão utu d" regisLro de preços, adoíando as medidãs cabíveis para obten' la ': :' 1ar''

va ntajosa;
à1. l'É'ráOuOo efetuar acréscimos nos valores fixados pela ata de regisr. Lr de pÍ('r,os, tttclusivc

ã acréscimo de que trata a alínea ,'d,, do inciso Il do art. 65 da Ler no 8,t,1r6, de lr9i.

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

DIVISÃO DE LICITAçÕ ES E CONTRATOS

05. A VIGE CIA
A vigência da presente Ata de Registro de Preços é de f2 (doze) mest:, contados rl'r rl:rta de

sr,J assinatu ra

rcg rsLrados

06. DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OB'ETO
osnassedesdosrespeci..jsell11]5,l,:'..i.l:..,s
da prefeitura, rundos Munici-f"ir áá Su,iaÉ e de Assistência Sociai, ;endo (.c( '- l)r)i

fúncionários do local destino, de forma parcelada, mediante solicita(,'ru e na5 quantldddos

indicadas pelas mesmas, re;pectiva mente, no horário de expediente. .ontados a partir da

so licitação.
5 f ' - Os materiais, quando solicitados, serão fornecidos durantr pru' '' rJ' '' iriJrl( il

ãslaoelecido, em, no máximo, 02 (dois) dias úteis contados da or,.,m dt , c,r,, '. i irr,L.

áiestaaa pelo fornecedor. Findo eite, as partes não poderão exir,r um.r d(i (rLiLrd o

àxaurimento dos quantitativos prevlsios no instrumento convocat ro, .'r ':irl 'r;'rr(lo-se

perfeitamente realizado o objeto contratual' -.. , - ^+.r ?, i n
ãã. _ ô Áunicipto nao su oÚiiju-a aaqutrir os materiais registrados ne, ia Ate (tJ Rcqrstro de

Éãçor, n"* mesmo das quãnúdaaes indlcadas nas planilhàs, podendo ,)romor/r r a rqtrrs ção

em unidades de acordo aoÃ ,ru, necessidades, podendo ainda realr.,.)r licitar;ão espccííica

oara aouisicão de um ou mais itens, hipótese em que, em igualdades d( r'ondlçõ(rs 
_c Preços/ o

i;";;il;;"'ã; iãqistro terá preferência, nos termos do Art ls' § 4o da I r 8'66(i':)l

07. DA DOTACÃO ORCAMENTÁRIA
As despesas oriundas.o. iõãõãilãto do referido obieto desta licitaç., ':orrc :.., à .o,La clos

;;;;;;;;ç"rentários consign;dos no orçamento.Programa dê 2019 rÜsto i I rr( I r. r: d'os

,."rpuiiVor'frndos de nssiitãncia Social e de Saúde, ãom dotação sui':iente, !rDedeccndo à

.i"iJnà"ia" 
"rçàmentária 

pertinente, estabelecida para o respectivo excrcÍcio'

08. DA RESPONSABILIDADE DAS PARTE§
o ffi,c',p.re teut paúiipes, durante a vigência desta.Ata, contpromêtt: 'c a:

. o"tiônãr. servidor do Município para proceder ao. recebimento dos mat'. :is;

. Rejeitar os materiais que não atendam aos requisitos constantes no it('r 6;

. Ef;ú;; os pagamentos devidos observadas as condições estabelecidal' esta /'l '

. Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que 's pre( 
''

permanecem compatíveis com os praticados no mercado'

6i.l "àúi-tariolsl, 
durante a vigência desta Ata, compromete(m)-se '':

29
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DIVISÃO DE LICITAções e contnatos

. t,1anter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços,_as ex,,iôncias dc h.rbilil'ação

ou condições determinadas Áo procedimento da licitação que dará orig' à m.:r;.a' sob pena

do sua rescisão e aplicação das penalidades ora prevlstas;
. Í-ornecer os materiais conforme especiflcação, marca, modelo e preço , .9istt,.,.. , L. ,r.r lirLrll(i

p revista;
. substituir às suas expensas, qualquer material entregue em desacordo com as especiíicações

"rigiã"; 
e padrões de qualidade exigidos, com defeito, vício ou que vier ' apresentar problema

quanto ao seu uso dentro do período de garantia;
. Alocar todos os recursos necessários para se obter um perfeito fornecr' 'cnto' (: for- rj:r 'l;ríla
e sairsiatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza ao Município;
. Responsabiiizar-se por todas as' despesas, obrigações e tril-''r'Los dc':rrrer)lcs do

fornecimento,inclusiveasdenaturezatrabalhista,devendo,quandorlrcita(lo'fornccerao
Municipio comprovante de quitação com os órgãos competentes;
. Responsabiliza r-se por eventúais multas, Àunicipais, estaduais e fei;Irais' dt:corretltes dc

faltas por ela cometidas durante o fornecimento;
I tieiponsaoitiza r-se pelos danos causados diretamente ao Munit-; o e/r L 1 r('rcciTos

ciecorrentes de sua culpa ou dolo na execução do fornecimento' não t''rcluindo uu reduzindo

esta responsa bilid ade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Municip'";
. Responsabilizar-se pela oüi",içao de alvaàs, .Lic-enças 

ou quaisqti"r outros Tormos dc

nutorização que se façam necessários à execução do fornecimento;
. Não transferir a outrem, no tããá o, em parté, o objeto firmado com (' "lunici )i", s rr iji-cvr"

e oxpressa a n uência,
. ttãã realizar aSSOCiação com oUtrem, CeSSãO Ou tranSferência total or, parciiil, fieÍIr c'JÍI1o a

ruoáo, cisao ou incorporação, sem prévia a expressa anuência do Municípro'

o9. AS PEN ALI DA D S E MU TAS
Éelo atraso lnjustificado nos
pactuado, conforme o caso, o
previstas no art.87 da Lei no

fornecimentos, Pela
Ivl u n icípio poderá a Plic
8.666/93, garantida a

inexecução total
ar ao Adjudicatárrt,
prévia defesa, set'

u Pa r cr..r I

rs Seg u irr te1

prejuízo de

do objeto
r sa nções,
r oerda da

ga ra ntia prestada:
I - advertêncla;
iI - multa de O,5olo (zero vírgula cinco por cento) por dia, até o máxrrno de i 0oÁ (de1 por

lento) ioúre o váior Aà(s) .aÉiiàftisl, eà decorrência de atraso injustrr'Liado na ':xecução dos

fornecimentos;
III - multa áe 10o/o (dez por cento) sobre o valor total do(s) mi':''rial(lsi, Ir(' ( '1:;o de

lllúxecução total ou parcial dos mesmos;
;;'l-;Jú;;ã; temporária de participar em,licitação e impediment' de coÍrlTalJr coÍ| à

Administração do Município, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

v _ Jà.luruôao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administft, ,io PÚrr ,.r.

,.0. DO CANCELAMENTO DA ATA DF BEGISTBO DE PRECOS

o rdist- do adXrdicatário será cancelado quando:

i - o-ua,;roi.utaiio descumprir as condições da Ata de Registro de PreçL

ir - õ-'"0: rá iiatá rio não retirar a noia de empenho. ou instrumentL 'luivirl
ãituU"tu.iáo pela administração, sem justificativa aceitável;

iii_ ôiãtrãi.atário não aceitar reduzir o seu preço, na hipótese !r, . rr sc I

àqueles praticados no mercado;
iü_--õ uã]rOi.utário sofrer quuitqr". das sanções previstas na cláusula ' rteriot

le nte n() Ílrazo

Lui ft<.1r s u Pe rior

, parágrafos IV

e V 
^-^^+^ .rô rô^ictr^< ôãs hin l, I I e IV

Éarágrafo único - o cancelamento de registros.nas hipóteses prevista:' nos llrrlrr;os

desta cláusula será formalizaão áoi a".pu.Éo do órgão gerenciador, ass.,.lurado (. .orrrÍ.r.iitório

e a ampla defesa

0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
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ESTADO DE SERGIPE
uunrcÍpro DE AREIA BRANcA

orvrsÃo DE LrcrrAç Õrs e contneros

tr. oo acouplxnaurnro r ol rrscallzêçÃ9.--
666/93,ficadesignadoilSr'SauloMendonÇa

otrveira. oara acompanhar e fiscalizar execução da presente Ata de Reg' 'o 
dc 2r'rço';'

õi;" _-'Ã- f";;tir;;ã; compete, entre oútras _atribuições, verificar r co .,rn,id.r(lu (jo

fornecimento dos materiais aãà u, noraur especificadas, se os procedl cntos,,.,o i.r-iet*''''dos

para garantir a qualidade desejada.
ii; "_ n ação da fiscatiziçâo não exonera o Adjudicatário de !;Lr..rs re:;;rrn:;.rbrlidades

contratua is.

12. DO RECEBIÍV|ENTo DO OBJETo
o objeto da futura contrataçãã-á recebido de acordo com o disposto ,. t. 73, 11, a e b da Lei

n" 8.666/93.

E,porestaremassim,justaseacordadas,aspartesassinamesteinstrtrmento'afiír(iÍr'lue
prod uza seus efeltos legais.

Areia Branca/SE, 

-de 

de 2011

13 . DO FORO
As partes contratantes elegem o Foro

;Í,ico comPetente Para dirimir as qu

instrumento, com renúncia expressa po

da Cidade de Areia Branca, Esr

estões que Porventura surgire'
r qualquer outro.

do de Sergipe, como
acerca do P resente

l{

3l

MUNÍCiPIO DE AREIA BRANCA
Orgão gerenciador da ARP

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
Prefeito municiPal

FORNECEDOR 1

FORNECEDOR 2
(...)
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ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
DIVISÃO DE LICITAçÕES E CONTRATOS

ANEXO
REGISTRO DE PREÇOS

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços no '.019, ci'ebrarla entre
o Município de Areia Branca, e a empresa Cujos preços estão a seguir rc!ir:itrados, por itcÍÍ1, eÍn

face da realização do Pregão Presencial no 18/2019 SRP.

Fo r,,l E/ FAX:
I MAIL:

MAr{CA VALOR

E M P RESA:

CN PJ:

END.:

REPRESENTANTE
LEGAL:

UN ESPECI FICAçAOITEM QTDE. II


