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ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

DIVISÃO DE LICITAçÕES E CONTRATOS

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL NO 04/2OL9 SRP FMS

EXCLUSTVO PARA MÉ / ÉPP / MÉt

1. DTSPOSTçOES PRELTMINARES

o MUNICÍPIo DE AREIA BRANCA/SE, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,
pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPI sob o no 11.'102.091/000i.-08, por
me io de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria no 76612018, lorna público,
plra conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação do tipo l,lENOfi, ['REÇO POR
rTEM, sob a modalidade PREGÃo PRESENCIAL No O4l2OL9 SRP FM:)
DATA DE ABERTURA: 09 de agosto de 2019.
HoRÁRIo: o8h (oito horas)
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Praça Joviniano Freire de Oliveira , sf r:o, Centro.
1.1. A licitação será regida na forma da Lei no L0.520/02, Lei no 8.666,')3, De:c;,:Lr.r i"i.rr,rcil;al
n" 958/2018 e Decreto Municipal no 864/2017, e ainda, pela Lei Completlentar r"'' 1)-3120O6 <:

IN 03/2017, observadas as alterações posteriores introduzidas nos refertcios diplc;nlas iegars.

L.2. Fazem parte deste instrumento convocatório os seguintes anexos:
ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA;
ANEXO II _ MODELO DE DECLARAÇAO DE ENQUADRADA NA CÜiIDIÇAO iIÉ 1'][:/1:1-'P'

/\NEXO rrr MODELO DE PROCURAÇAO;
;il,rEXO IV MODELO DE DECLARAÇAO REQUiSITOS DE HABILI t iÇAO;
A.t,JEXO V - MODELO DE DECLARAÇÁO RELATIVA A TRABALHO - MEItlonES' r

AI\EXO VI . MINUTA DA ATA DE REGiSTRO DE PREÇOS.

2. DO OBJETO

2.1.. A presente licitação tenr como objeto o registro de preços 1-,. . aLltr;1, ,r,,iir í'rrlur.: r:

parcelada de nredicamentos da farmácia básica e urgência para atendi,, ,-r detr.ii :.1;,,.i'., .r:r'.jc,

MLrnicipal de Saúde, nos termos do Decreto Municipal no 864/2OL7, r-r riormc ,;), ('iri(-,.(,ur:s

técnicas constantes no Anexo I deste Edital.

3. DOTAçÃO OnçnUENTÁRrA

3. L. As despesas oriu ndas do objeto desta licitação correrão .r r;onta ,ios recu rsos

orçamentários consignados no Orçamento Programa de 2019 destc 'undo, í..onr dotaçãr:
suficiente, obedecendo à classificação pertinente.

.r. coNDrçÕrs paRR PARTTCTPAçÃO

4.1. Somente poderão participar desta Licitação, em virtude do valor',,,óxirrt.., .'iti.rli'tl(: [)or-

iLern do presente certame, em atendimento aos preceitos do arL, 48, iiic. i r,l;, i iri
Cornplementar no 123, de t4 de dezembro de 2006, com a rc,,1ação cj:da Jr':lir Liri

Crrrnplementar no 147, de 07 de agosto de 2Ot4, as Microempresas (ME) e Êmpresas de
l)cqueno Porte (EPP), assim comprovadas mediante apresentação, no irtl do ci-i''denciamcr)to,
c.ie Declaração de enquadrada na condição de ME/EPP, podendo adotar., i)o írr(jL.-:lo :; üisposto
no Anexo Ii do presente instrumento, e ainda, também p(ri.ierão ,,.rli:crlj.l o:l

Microempreendedores Individuais (MEI), sendo que esses demonStrari': tal c',rrrrirç,ro apenas

apresentando o registro de inscrição na receita federal;
4.t,L. Os interessados deverão, ainda, atender a todas as exigênc.i, incltr',',re querilo ;'r

documentação, constantes deste Edital e seus Anexos, e deter âi,',rtdâde,"orlipatívcl c

pertinente com o seu objeto da licitação;
4.2. Estarão irnpedidos de participar, direta ou indiretamente, de qualqir : fase c,,stÉr processo

licrtatorio, os interessados que se enquadrem em uma, ou mais, das sitt, ões ar '..lti :
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a) Empresas em estado de falência, de concurso de credores, dissolução..;u liquiclação;
b) Consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituiçãc;
c) Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer orgão da Administração
Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Munlcipal, bem como as que estejam punidas,
com suspensão do direito de contratar ou licitar com a Administração Púi,:ica;
d) Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao órgão prorTi:, or rjrr ,iti,i ir..,, irern
assim empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável r.,,:nico.
4.3. A participação na licitação importa total e irrestrita submissão dos prrrponentes as
condições deste Edital.

s. Do CREDENCTAMENTO E REPRESENTAçÃO

5.1. A Licitante deverá apresentar-se para credenciamento, junto ao Pregoeiro, por interrnédio
de um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a parLicipar
deste certame, venha a responder pela empresa licitante, devendo, ainlra, no aro <lc entrega
clos envelopes, identificar-se, exibindo a Carteira de Identidade Íiu oul-ro documento
eq u ivalente;
5.2. O credenciamento é condição obrigatória para a participação das 1",-,,l,anlc,. rests Pregão,
ou seja, oíertar propostas (lances), bem com praticar todos os demais;:rtos ine,rerrtes a este
certame, podendo utilizar como modelo o estabelecido no Anexo III deste Edital;
5.3. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou
instrumento particular, neste último caso acompanhado de cópia do cont.rato social vigente da
enrpresa que representa, com poderes para formular ofertas e lancc, de pr,:ctos, r;[erccer
recursos e desistir deles e praticar todos os demais atos pertinentes ac .:rtanr.:, .,rr ,,:,.r.:. do
proponente, procuração ou carta de credenciamento firmada pelo ri,present.rntt: ir,11;ri d;r
empresa/ nos termos de seu Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Soci,:1, docurneni.r-i (:!;se a
ser apresentado, visando a comprovação da condição do titular, pai., delega; poclcres ao
representante a ser credenciado. E imprescindível que estejam ílxpressos os porieres
delegados, inclusive os de firmar declarações, desistir ou apresentar razõesl (ie re( ur':;ir .,l

praticar todos os demais atos pertinentes ao certame e, no caso de ser sócio, proprietário,
dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia rlo respectivo
Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes [j.]ra exerccr dirertos e
assumir obrigações em decorrência de tal investidura, exibindo a Cart,,,ira de Identidade ou
outro documento equivalente;
5.4. As Licitantes deverão apresentar declaração dando ciência de que L.urrlpícilr plenamente
os requisitos de habilitação/ como condição para a participação oes.-i licrtiiçi,ro, conforme
disposto no inciso VII do art, 40 da Lei no 10.520/2002 e inciso V ric art. -LC" do []er reto
Municipal n' 958/2018. A referida declaração deverá ser apresentacia juntarnente con r o
documento de credenciamento, fora dos envelopes que contem os documentos de habilita<;ão e
proposta, podendo utilizar como modelo o estabelecido no Anexo IV, desli: Edital;
5.5. A Proponente que não trouxer o documento referente ao credencii,rnent(), nãi-,':crÍ: .;tri-r

proposta por escrito invalidada, mas não poderá participar das fases r-r,. Iance:, /or!r:,.i Lç scr!'

declarada vencedora, desde que nenhum lance verbal supere/ em menor preço/ a sua proposta
por escrito ou que as demais proponentes venham a ser desclassificad.r.., sucess;rvainer-lte/ na
habilitação;
5.6. Não será admitida a participação de um mesmo representante legari r/ou pi-,,curador para
mais de uma Licitante;
5.7. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante i,:tardalária, a não ser
como assistente ao ato público.

r
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6. DA AeRESENTaçÃO, DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVIr-OPES

6.1. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Pr,,posta r:t: Í'rcços e os

Documentos de Habilitação será pública, dirigida pelo Pregoeiro, em r:.;nformidede conr este
Ed ital;
6.2. O representante legal da licitante deverá entregar os Envelopes "iJroposta de Preços" e
"Documentos de Habilitação", devidamente lacrados, em papel não transparente e separados;
6.3. O envelope da Proposta de Preços deverá ser apresentado, contendo as seguintes
rnformações:
FUNDO MUNI
HNVELOPE NO O DE

ldaem
IEndereço, telefone e

DEA

19

presa I

I rr me r' l":t-r-, r.: oi-j

6.4. O envelope dos Documentos de Habilitação deverá ser apresentado, contenrir> as

seguintes informações
FUNDO MU NICIPAL DE DE DE -

efone mpresa
Não será admitido o encaminhamento de proposta via fax, posta

similar;
6.6. Após o recebimento dos envelopes, não serão aceitas juntada:,
quaisquer documentos, nem a retificação de preços ou condições;
6.7. O recebimento dos envelopes não conferirá às proponentes qual

Fundo Municipal de Saúde, observadas as prescrições da legislação espec

ou substituições de

quer direito conlra o
ííica.

7. DA PROPOSTA DE PREçOS

7,L. O envelope "1", com o título "PROPOSTA DE PREÇOS", deverá contci':
7.t.t. A(s) Proposta(s) de Preços da(s) Licitante(s), redigida corr clare'.,, em língua
portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, sem aiternativas, emertdas,
rasuras ou entrelinhas, datada e assinada pelo representante legal da ernpresa licitante ou por

seLr preposto, legalmente estabelecido;
7.L.2. Os preços serão apresentados em algarismos para os valores ,,nitáriri: e Lot3ls dos

itens, e em algarismos e por extenso para o valor global da propost,,, cotar-lo'; tjlir tr),-)4,-1.,

nacional e englobarão todas as despesas diretas e indiretas, inclusive os lributos, laxas, cus[os

com embalagens, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, fretr:, seguro, instalação,

etiquetagem, mão-de-obra, etc., e quaisquer outros necessárias ao clrrnprimcrrLo do objeto
desla Liãitação. Não será permitido, portanto, que tais encargos sej,,m discr,mirlados em

sepa rado;
2.t.3. Razão Social e CNPJ, endereço completo, telefone/fax para ,..cntato, no da conta

corrente, agência e respectivo Banco e, se possível, correio eletrônico (e' rnail);
7.L.4. Descrição detalhada dos materiais, com as características técni,. rS, obst',varrdo-sc as

c:,pecríicações contidas no Anexo I - Termo de Referência;
7.1.5. O prazo para entrega dos materiais objeto desta licitação será cJ., rro m.i>riino 0.1 (tlois)
dias úteis, contados da data de aceite da Ordem de Fornecimento;
7.L.6, Existindo discrepância entre os valores unitários e totais, prevaltcerão c,'. unitários e,

havendo discordância entre os valores em algarismos e por extens.,, prevalilcerãO esteb

ultimos;
7.L.7. Os preços serão fixos e irreajustáveis durante o período de vigêrcia da ai3, e deverão

'"razer inclusos os impostos, taxas, fretes e quaisquer outras despes.i inerent{.-)s.lo oll..leto

J

licitado; r
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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 corrsecutivolr, conLado da

data estipulada para sua entrega, o qual, Se maior, deverá ser explicitadc na proposta.
Caso o referido prazo não esteja expressamente indicado na proposta, c mcgmo será

considerado como aceito para efeito de Julgamento.

B. Dos DocuMENTos DE nlerlrrlçÃo

8,1. Da Forma De Aprêsentação
a,1.1. A Licitante deverá incluir no envelope no "2", com o título DOCUI'1EN IOS DE

nnAtft-rnçÃO, os seguintes documentos em original (desde que esses rtossam ficar retidos c
scr autuádos no piocesso), por qualquer processo de cópia aul rílticadil por t:;rrlórit'r

competente ou por servidor da Administração, ou publicação em órgão cl.. lmpr('i -r í lr I I

B.t.i. Curo as cópias dos documentos venham acompanhadas dos oi ..Jinais, !,i;li, :; rillirlo:;
deverão vir fora do envelope de documentação a fim de evitar trar 'torno', .' lrL ir:rr 0::

tra ba lhos do Pregoeiro.
8.2. Da Habilitação Jurídica
8.2.1, Registro Comercial, no caso de empresário individual;
8.2.2, Ato constitutiVo, estatuto ou contrato social em vigor, devidame,llle regisLrado, er|i se

tratando de sOciedadeS ComerCiais e, nO caSO de Sociedades Anônin .rs, acl '1r;rrh,ttlr, 11c

documentos de eleição de seus ad m inistradores, no qual deverá estar coiltempl.r ',. í1. irIr c os

ch jetivos sociilis, a execução de atividades da mesma natureza ou cotL Datívci . L)1,' (r (ri)ieLo

ir.- licitação;
8.2.3, Decreto de autorizaçâo, em se tratando de empresa ou soL: rcj(r 1! I' i Lri'

Íuncionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcio, ,rorrl( ..2( I l' t1 it,

órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
8.3. Da Regularidade Fiscal e Trabalhista
8.3.1. provã de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa lurídica (CNPJ), do Mirlrstcrii, ri:r
Fazenda;
8.3.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estaduâl ou r';unicil)-: : ;rt 

""'
rclativo ao dornicílio ou sede da Licitante, pertinente ao seu rarno dc vidi'r "lr r!

com o objeto deste Edital;
a.3,3. piova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), .ttravr:: ,lr ( . , i rdao

Negativa de Débito - CND;
8,3.3.1. Tal regularidade poderá ser apresentada em separado ou coir.,lntam:) L{1, rnrr.lrilrnle

apresentação da prova cle regularidade fiscal perante a Fazenda Naciorr.,, expo jr I nÔs telmos

da Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2 de outubro de 2Ol4;
8.3,4. Certificado de Regutaridade do FGTS - cRF, relativo ao FGTS cxpec',.,; 1', i.: (-.tixa

Econômica Federal (CEF);
6.3.5. Certidôes de regularidade de situação para com as Fazendas !:ederli, rrrr'..lr.rnte a

rpresentação da Certidáo Conjunta Negativa de Debitos relativos a TrlL, lJs F( (j-:r.lr; r')':tida
Atrva da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacion.' " P( :' ! ' 'r 'l'r
Receita Federal, conforme Portaria conjunta PGFN/RFB no 1.751, de: .le oLr:L 'lo ' 

jt"r0l1+,

alterada pela Portaria conjunta RFB/PGFN no 1821, de 17 de outubr'' de 2ur'; Ústãdual'
mediante a apresentação da certidão Negativa de Débitos Estaduais, .:mitida pcla lazenda
Estadual do respectivo do domicílio ou sede do licitante; e Municipal, mediante apresentação

da Certidão Negativa de Débitos lvlunicipais, emitida pela Fazenda lv'lurl pal d! tcslrrrcttvo do

domicílio ou sede do licitante;
8.3.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a lustiça d'
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - cNDT;
8.3.7, A comprovação de regularidade fiscal somente será exigida no c:.

adjudicatária(s) deste certame, nos termos do arl.42 da Lei Conlplemcr

rabl, l : rlL l

o de v rr. rr' ; i;er a(S)
r no i; 1/2 )06;

Y
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g.3,7.1 No entanto, as licitantes deverão apresentar os documentos cloncados nos subitens
8.3.1 a 8.3.5 deste Edital, mesmo que contenham alguma restrição;
g.3.7.1.1. Havendo alguma restrição na COmprovação da regularidal: fiscai |xigida llcstt)

Edrtal, será(ão) assegurado(s) o prazo de O5 (cinco) dias úteis, contado a parL do Irrorllcnto

em que foriem) oecÉraaa(à) à(s) vencedora(s), prorrogáveis por igual período a ( r'ilcTrrr do

Fundo lvlunicipal de Saúde, para a regularização da documentição, p.rgaínerlto ou

parcelamento do debito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito dê

certidão negativa;
a3,7.L,2, A não regularização da documentação, no prazo previsto ro subr[!',rl .i. ;../ L. L,

implicará decadência do direito à(s) contratação(ões), sem prejuízo da: sançõe:' Í)r-'|rv I )tir:) iro

a.i. gt du Lei no 8.666/93, sendo facultado à Administração crrrrvocar ,rs ir(ilantes
remanescentes, na ordem de classificação, para celebrar(em) a(s) :ontrat;rqãcll,cs), ot-t

revoga r a licitação.
8.4. Declaração Relativa e Trabalho De Menores
8,4.1, Declaração firmada pela Licitante, nos termos do modelo - Anexo V de:;te l:rirt;rl,

expressando que não possui menor de dezoito anos em trabalho i oturno, pcrigoso ou

insalubre, e menores de dezesseis anosr em qualquer trabalho, salvo na .londição do aprendiT,

a partir de quatorze anos.
8.5. Da qualificação técn ica:
8.5.1. Registro ou inscrição do(s) responsável(is) técnico(s) na 'rntidad'r prolissional

cornpetentã, neste caso, CoÀselho Regional de Farmácia - CRF (art. 30, -la Lc i'' 8.ir6619.1);

a.5.'2, Comprovação de aptidão pará desempenho de atividade pertin,.:.te e L.:rri , ri','ei em

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação (art. 3c, ll e §ir, I (.1i. -ci no

8.666/93 );
g,5.2:1, Â cornprovação de aptidão supramencionada será feita por ate5tados ou íie,Lr.lões dê

Íornecimento similares, em nome da licitante, fornecidos por pêsso,; juríCi,..:: ,li' {lrr')ito

público ou privado (art. 30, §4o, da Lei no 8.666/93);
b.5.3. Licençu sanitária em vigor, emitida pela autoridade Municipal oL EstadLr;i i ".r . J

caso, nos teimos do art. 20, da Lei Federal no 6.360/76 c/c aft.20, (j') Decrcl I !(' irral {lo

8.o77173 (art. 30, IV, da Lei no 8.666/93);
8.5.4. Autorização de Funcionamento da empresa licitante, expedido p!la ANVi:jA r\gencla

Nacional de Vigilância sanitária, nos termos do art. 20, da Lei Federal no 6'3601 /6 c/c art 20,

do Decreto Federal no 8.077113 (art. 30, IV, da Lei no 8.666/93).
8.6. Da Qualificação Econômica Financeira
a.6.1. Baianço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercír,i, social, rá trxir;ívcis e

..,1,- resentadoi na foTma da lei, registrado na Junta Comercial, que compÍovem a boa situação

iinanceira da cmpresa, vedada á apresentação de balancetes ou bala Ço provisóriot, e, se

encerTados a mais de 03 (três) meses da data de apresentação di, ,ropol:'.,, poderát s,:t-

atualizado seus valores poi ínOi.es oficiais. A comprovação da boa st: .,4ção I raÍr( ' í;1 .r',(
verificada através do cáiculo do(s) seguintes(s) índice(s) contábil(eis) índice de liquidez
corrente igual ou maior do que I (um) (art. 31, I e §5o da Lei n" 8 6i6l93)'
g.6.1.1. E-stes índiCeS deverão ser calculados e demonstradÚs, em documento

iOã-"n"tiuçOes contábeis) distinto do balanço apresentado pelos licitantes ê

àssinado po. cont.dor habilitado, de acordo as técnicas correntcs de .oirta[rilidade,
segundo a fórmula:

ILC = Ativo Circulante > 1

Passivo Circulante
g.6.1.2, As empresas com menos de um exercício financeiro devem cttr ;rir a : c;(l r, r r a(]!.t0

item mediante apresentação de balanço de abertura ou do últinri balarre ; 1,,-rlrirnonial

levantado, conforme o caso.
8.6.2, Certidão Negativa de Falência e concordata, expedida pelo dr'rrribuico da sedc da

pessoa jurídica. No iaso do docurnento mencionado neste item não fixar prazo (ie vaiidade, o

n,l.:smo será considerado 30 (trinta) dias da data de sua emissão'

\
5
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8.7, OS documentos emitidos via Internet, por órgãos ou entidades 1,ública:;, dispctlsalrr a

necessidade de autenticações e, em caso de deficiência nas informações constantc5 no

documento apresentado, inClUSive quantO ao prazO de Validade, os Írlesmos poderão ser
conferidos via lnternet durante a sessão, para verificação da regularr....,de. Â .\dministração
não se responsa biliza rá pela eventual indisponibilidade dos meios eletr. ,icos C( iil[urr r,r, :es,

no momento da verificação da habilitação. Ocorrendo essa indisponi.rrlidadc .r trío sendo

apresentados os documentos alcançados pela verificação, a Licitante ser.- inabilitâda;
8.4, Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documenl,r em surrsIilriÇáo aos
documentos requeridos no presente Edital e seus anexos;
8.9, Promovida a homologação da licitação, esta será devidamente c(rrÍlunicôcl.r a todos os
licitantes, ficando os documentos das demais empresas interessadas crn poder do Pregoeiro
(sob a guarda da Comissão de Licatação), pelo prazo de 15 (quinze) t: .ls, fitlcr.5 or qtldis a

documentação deverá ser retirada, sob pena de inutilização.

9" DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA HAETLITAÇÃO

9,1. No local, dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital, seri abert;l : se:;são dc
processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos intere.sados;
9.2. Após a fase de credenciamento das licitantes, o Pregoeiro proccderá a abcrtura das
Propostas de Preços, verificando, prelimina rmente, a conformidade das propostas com os

requisitos estabelecidos no instrumento convocatório e seus anexoÍr, com a consequente
divulgação dos preços cotados pelas licitantes classificadas;
9,3. Para fins de julgamento e classificação das propostas será adotadr, J criLci , (i,, IrlEr,iOR

PREçO POR ITEM, observados os prazos máximos para o fornecime, LlO, as .,5i1' (iiiiciri;ôcs

técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho e qualidade defin,L.rs nest! ..:,iJi L erlr

seus anexos, bem como a compatibilidade dos preços propostos c. Ln os i,,.n,c.dÔs l)i)

mercado;
9.4. Serão qualificadas pelo pregoeiro para ingresso na fase de larlces a liciLdrlLe qÜe

apresentar a proposta de menor preço, em conformidade com o Arrexo I, .r ars .lcmais
Licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e sLrperiores i:nr ate 100á

(dez por cento) à de menor preço. Para julgamento e classificação das propostas scrá adotado
o critério de menor preço por item;
9,5. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas de preços na condiÇão dcflnida Il() i[e!rr

anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menore!. )reços, .rLó a Írra^lrrro

de 3 (três), independe ntemente do valor. No caso de empate nos pí >os, !, rr :tdm tidit:
todas as propostas empatadas, seja qual for o número de licitantes;
9.6. Caso duas ou mais propostas escritas apresentem preços iguais,,,crá realrrlado sorteÍo,
também, para determinação da ordem de oferta dos lances;
9.7, O pregoeiro convidará, individ ua lmente, as Licitantes qualificadas, t forme Lics itens 9.3
a 9.6, a apresentar OS lances Verbais, a Começar pela autora da propi)Sta esLr ita de rnaior
preço, seguido das demais, em ordem decrescente de valor;
9.8. O Pregoeiro poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo p"ra lancJs/ i,iríir conlo

o valor ou percentual mínimo para redução dos lances, mediante lr ,rvia cJ,,rúr i,:ação às

Licitantes, concordáncia destas e expressa menção na Ata da Sessão;
9.9. Somente serão aceitos lances cujos valores sejam anferiores ao últi,r .r apre:r.l lta,,io,

9.10. No tocarite aos preços, às propostas serão verificadas quanto à e.iatidão r.las opcraçõ'cs
aritméticas que conduziram ao valor total do item orçado, procedendo-s.' às coTr.'çõos tlo caso

de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários e po cscritÔ. As correções
eÍotuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta;
9.11. Será(ão) vencedora(s) aquela(s) que ofertar(em) o menor preço I,rí itenr;
9.12, A etapa de lances será considerada encerrada quando, indagadô. 2elo Pr(0ociro, toda':
as participantes qualificadaS manifestarem deSinteresse em aprese,r rr no'"r . l.rirc(ls, oll
qu3ndo encerrado o prazo estipulado na forma do subitem 9.8;
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g.13. Caso não se realizem lances verbais, será verificada pelo Pregoeirc, a conít.r,rniciade entre
a(s) proposta(s) escrita(s) de menor(es) preço(s) e o valor estimadc, para;t cotttrat;ição,
ficando vedada a aceitação de proposta(s) com valor(es) superior(es) ao(s) es;timedo(s) no

Termo de Referência - Anexo I deste Edital, no(s) item(ns) corresponden..:(s);
g.L4. Declarada encerrada a etapa de lances e ordenadas as propostas, ü Pregoerro examinará
a aceitabilidade da(s) primeira(s) classificada(s), quanto ao objeto e valor(es), decidindo,
motivadamente, a respeito, ficando vedada a aceitação de propos;ta(s), com valor(es)
unitário(s) superior(es) a(os) estimado(s) no Termo de Referência - Anexo I deste Edital,
no(s) item(ns) correspondente(s);
9.15. O Pregoeiro poderá negociar com a autora da oferta de menor valor, corrl vistas à

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

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

b) Contiverem cotação de objeto diverso daquele requerido nesta licrtação.
9.t7. Sendo aceitável(is) a(s) proposta(s) final(is) classificada(s) em prirneiro lugar, irtcluisivt:
quanto às amostras, após negociação com o Pregoeiro, será(ão) aberio(s) o(s) envelope(s)
contendo a documentação de habilitação da(s) licitante(s) que a(s) tiver"(em) formulado, para

confirmação das suas condições de habilitação, descritas no item B deste :dital; .

9.18. Se a oferta não for aceitável, ou se a Licitante desatender .is exigcrci-s par.l a

habilitação, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes de menor pícço, net.]ociaríl com a
sua autora, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, veriÍicará ar: cor,diçõe:; de

habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta.,ceitávc' '-riler auL<-rra

atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarada vcrtcedor,: ,Jo(s) lote(s)
ofertado(s);
9.19. Todas as propostas e os documentos de habilitação serão rubricados, obrigatoriainente,
pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos representantes legais das Licitantc:; p;'esc-'tttes a

sessão deste Pregão;
9.20. Ultrapassáda a fase de análise das propostas e amostras e abertos os envelopes
contendo a Documentação, não caberá desclassificar as Licitantes por rt,.rl"ivo rc'l;irl(.r,r.:'lo i-orrl

a proposta, salvo em razão de fatos supervenientes ou so conhecidos ap,:" o julg;iineitio;
g,2L. O encerramento de quaisquer das Sessões, será lavrada Â'.J de ['.etli-',.ii-i, iiai'i
assentamento de fatos relevantes que ocorreram, que deverá Ser assin,,ida pclc', Í)rcqr:eiro qc:

Equipe de Apoio, se necessário) e pelos representantes legais e/ou proct,iadores cas [-icitantcs
presentes;
g.22. Toda e qualquer declaração feita pelos representantes legais e,/cu procr-tradores das

Licitantes deverá constar em Ata. Não terá validade qualquer reclan iiição pti',Lerior sr.rbrp

assuntos relacionados com a sessão respectiva que não tiverem registro rra referida Ata;
g.23. Constatado o atendimento aos requisitos de habilitação prcr,,rstos ttu,te Ei.iiL.tl, a

Licitante será habilitada e declarada vencedora do(s) item(s) ofertado(s)
g.24. Caso haja intenção por parte da(s) Licitante(s) de recorrer contra r ciccrsão do
pregoeiro, a(s) mesma(s) aguardará(ão) o encerramento das fases de Cla:;:;ificaçãc da:;

Propostas e de verificação dos Docunrentos de Habilitação das proponeirtes, dc i{:o,do corTl a

ordem de classificação, para que se manifeste contra a decisão do Pregoi'rro;
g.25. Se todas as propostas forem desclassificadas ou todas as Licilantes rriabilitadas, o
pregoeiro poderá fixar o prczo de B (oito) dias úteis, nos termos do -rrt. 48, § 3o, da Lei

8.666/93 e alterações posteriores, para apresentação de outras propostas ou nova

clocumentação, escoimadas das causas da desclassificação ou inabilitaçã,.,.

10. DO RECURSO, DA ADJUDTCAçÃO E DA HOMOLOGAçÃO

1O.1. Ao final da sessão e declarada a Licitante vencedora pelo Pregoerro, quaiiluer Llcitatlte
poderá manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer, c..rn registi.o clm Ata da

síntese das suas razões, nos termos do Art. 10, XX, do Decreto Municl;.;,.1 no 9lii' i'2Ci8, rJ'.sde

que munida de carta de credenciamento ou procuração com poderes (r.rlecíÍi(:(-, ;,'irlir tal. irs
7
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Licitantes poderão interpor recursor no prazo de 03 (três) dias úter:,, ficarr(lo as demâis

Licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contrarrazões por igua prazo, que começará

a coTrer do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista mediat., dos autos;
1O.2. A falta de manifestação, imediata e motivada, da Licitante, ou suii ausência tra sessão,

importará a decadência dó direito ao recurso, e a adjudicação do olrtcto da llcitaçào pelo

PregOeiro a vencedora e aO enCaminhamento dO processo à autoriü,rde cornpetcnte para

lrornologação;
10.3, õ ácolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos irt: rr:;c 'lirt:is de

aproveitamento;
10,4. Os recursos e as contra razões interpostas pelas Licitantes devcrão ser cntídgucs no

setor de licitação deste Município, no prazo estabelecido no item I0.1, das 8h às 12h,

diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados;
10.5. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua dec ,ão ou !'rc:rrlrrlrlri' lo,

devadamente informado à autoridade competente;
10,6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos pr;tLlcados/ .r irtrtorrilade

competente adjudicará o objeto do certame à Licitante vencedi,Ía e hlrrrl,riotlarii o

procedimento;
iO.Z. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará - invalidjçã0 dos atos

i nsuscetíveis de aproveitamento.

11. DO REGISTRO DE PREçOS

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

dc Registro de Preços, como previsto no art. 64 da Lei no 8.666193,
11.2. A adjudicação do obieto será efetuada mediante assinatura t.. Ata ..i,, iii"li 'Li!j dc

Preços; a ernpresa adjudicatária, que convocada, no prazo de validar':i: de su': piol-o:'L;r' a

urrinui u Ata de Registio de Preços, vir a desistir de assinar a mesma, s.:r-lhe-ãc ,rLÍ lr'.,í.1i,'r .r:;

penalidades prevista em Lei e neste Edital, respeitado o direito de recursi';
it.3. A licitante adjúdicatária deverá manter, durante toda a validade,ro Registro ir" i)r(]-.'),
compatibilidade coÃ as obrigações por ele assumidas, respeitadas lr..ias as corldiq.igl: de

habiiitação e qualificação aqui exigidas, na forma do art. 55, XIII da Lei r " 8 666,'!13;

11.4. Ã Ata de RegÉtro áe erelos decorrente desta Licitação terá r'.,lidade üc l2 (doze)

meses, contados a fartir da data de sua assinatura, nos termos do art l5, §3o, III da Lei rlo

8.666/93;
11.5. A assinatura da Ata de Registro de Preços terá efeito de comproirlisso de [orr]ecilllento

nas condições e quantitativos estabelecidos neste Edital;
11.6. Os'preços registrados poderão ser revistos em caso de de:,:quilíbri(, e(:orrôiirico

financeiro dos mesmos, em decorrência de eventual redução daqueles pr.rticados tro tnr:rcado;

ll.T.DeSdeqUedeVidamentejustificadaaVantagem,aataderegistrolr'preço.,d||ranlcSUa
vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da admrrristração priblica que

nú tenha participado deste certame, mediante prévia arruência do Mun i pio de Areia Branca;

11.7,1. Os órgãos e entidades que não participaram deste registri: de preços, quando

desejarem fazei uso da futura ata de registro de preços, deverão coí,'iultar o l4urricípio dc

Areia Branca sobre a possibilidade de adesão;
11,7.2. Caberá ao(sj beneficiário(s) titular(es) da ata de registro de ;,reços, rruscrvadas as

condições nela estàbelecidas, optai pela aceitação ou não do fornecllnento oecorrente de

adesãt, desde que não prejudique as obrigações presentes e Íutur;, deco,r 'rltÉ'!; (la ata,

assumidas com o Município de Areia Branca;
11.7.3. As contratações adicionais para órgãos não participantes não , oder;'- 't\'(r(i 'r' I'r,)r

órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens descrit'. no aii rxÔ I rermo

de referência - do presente edital;
11,7.4. Os quantitativos decorrentes de adesões não poderão exce'itrr, na :''ralrcade' :ro

quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de prcços pa'J o lvlunicípio

de Areia Branca sobre a possibilidade de adesão; 
! o
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11.7.S, O Município de Areia Branca somente poderá autorizar adesão.'r ata aç;os a prirneira

contratação por órgão integrante da ata;
Lt.7.6. Âpós a aulorizaçãô do órgão gerenciador, o órgão não particip.lirte dcr"'rrá efetivar a

contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigênr , da aii:
LL.7.7. bompete ao órgão não participante os atos relativos à cobranç. do curnlrrirliento pela

contratada, das obrigações contratualmente assumidas e a aplicaçãc, observada a ampla

defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de

cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, inform:,.rdo as. (rcorrências ao

orgão gerenciador.

12. DO ACOMPANHAMENTO E DA FTSCALTZAçÃO

Lz.t. A execução do Registro de preços será fiscalizada pela servidora i)esignacill a st:rvirlora

Sheila Cristina de Souza Pinheiro, com autoridade para exercer, em nonle deste i unrlc, lolia L'

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

13, DO PAGAMENTO

13.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a r:ntrega clos materiais,

mediante apresentação das notas fiscais/faturas, objeto do ttegistro i,'-'Preçr::, As rcferidas

notas fiscais deveráo ser apresentadas no protocôlo deste Municípi':, acompetnhadas da

seguinte documentação hábil à quitação: Nota fiscal, com o respectivo i.:il"Ílo dc',-ccr:bitri(lirto,

atestado pelo setor óompetente do Fúndo Municipal de Saúde, certidão cie Regulariciadc Frscal

para com as Fazendas Federal, Estadual e municipal, e perante o INSS, FIITS e CtilD"l-,
'L3.2. 

Na hipotese de estarem os documentos discriminados no item 1.3.1 con- ;: validade

expirada, o pagamento ficará retido até a apresentação. de novos docun,,,,rLos, 'i' ;':r ' ,:';iz-u

cle validad", não cabendo ao Fundo Municipal de Saúde nenhuma re:;:r:nsabll :r- ' l:t-i- t'r

atraso no Pagamento;
13.3. Decorridos 15 (quinze) dias contados da data em que os pagameii'-os esll\vt:re|': r-ettdos,

sem que o fornecedor apresente a documentação hábil para liberaçãc Cos seus créditos, o

registro do mesmo poAeiá ser cancelado, ficando assegurado a ele, tãc somentc, o ditciL'r ao

reãebimento do pagamento dos materiais efetivamente entregues e atestados na formo tlo

item 13.1.

14. DOS REAJUSTES DE PREçOS

14.1. Os preços registrados poderão ser revistos em cJecorrência de,,ventual reclução dr'rs

preços prati.uâo, no mercado ou cancelados por fato que eleve o cust{) 1os itcr,-; registrados,

laOánOo ao orgão gerenciador promover as negociações junto aos adjurlicatários, observadas

as disposiçõesiontlOas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da t'ci no 8.666, de 1993;

fa.2. euándo o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado pol- rnotivo

;r;;;"à;,"nte, o'órgao gãrenciador convocará os adjudicatários para rerregociarem a redução

cJr::; preços aos valores praticados pelo mercado;
14.d. O adjudicatário obriga-se a repassar ao Fundo Municipal de Si:t trtl to(.1 i r.-r" ,rr'rÍ,os t)

vantagens, ofertados ao mercado, sempre que esses forem mais u.,rltâjor;i,' cl'l i.{i"'it: os

vigentes;
L4.4. euando o preço de mercado tornar-se superior aos preÇos registr.,'Jos e c ,:dludicatário

não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

L4.4.L, Liberar o adjudicado do comprómisio assumido, caso a comuni.,ação o(Ürra antes da

assinatura do termo de contrato, e sem aplicação da penalicjade se confirmad;r a veracidacle

dos motivos e comprovantes apresentados;
t4.4.2. Convocar os,demais adjudicatários para assegurar igual oporturi,.lade ciü rrl(r'-i(liciçãc):

Y 1l
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L4.4.2.L, Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciadc devor" pi!)(eJei 'r
revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabívcrs para obtenção da

contratação mais va ntajosa;
ta-c.z.i. É vedado efetuar acréscrmos nos valores fixados pela ata ' regr :l .) (1() prilÇo:;,

ir.rclusive o acréscimo de que trata a alínea "d" do inciso II do art. 65 da ,r no i . ,6, i, ' 1 
(iq l.

15. DAS CONDIçÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

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

8.666/93, com a lterações posteriores;
15.2, Os itens, objéto desta licitação, deverão ser entregues no a1 rroxarifailo do I undo

N4unicipal de Saúdej em até 02 (doia) dias, contados a partir da solicrl.rção, scrrJo Íecebidos

1.r,..r r servidor designado para tal finalidade, mediante solicitação forn:l e nJ:, ql.irntidôci(ls

1lLlrcadas, em horário de expediente no órgão;
15.3. Os materiais, objeto da Ata de Registro de Preços, deverão ser fornecidos durante o

prazo de vigência esta-belecido. Findo este, as partes não poderão r"'rgir urn;' da outra o

exaurimentJ dos quantitativos previstos no instrumento convocat(. ' io, por meramente

estimativos, considerando-se perfeitamente realizado o objeto contratuai ;

15.4, As quantidades indicadas no Termo de Referência Anexo I são milramentil estiniaLiv'l';,

podendo ser alteradas para menos, de acordo com as necessidades desto Fundo;

15.5. Os fornecimentos executados em desacordo com o estipulado rrr-lte inlrl rrmeÍlto (' lr'-

proposta da adjudicatária serão rejeitados, parcial ou totalmente, confotL' 'r o ci's'':
iS.O. Caberá áo fiscal da Ata, o recebimento e a atestação da(s) Not; .) Fisi, .r:;. rrl
correspondentes aos materiais entregues ao Fundo lYunicipal de Saúde, rm plerr'' 

')i 
or(l!l' -om

as especiflcações contidas no Anexo I deste Edital.

16. DAS SANçÕES ADMINISTRATIVAS

16.1. Iniciada a sessão do pregão, não cabe desistência das propostas orr la'tccs c a

proponente que se recusar a cumfrir a obrigação, bem como vier a fazi ]o fora (lirs t:orldiçõcs

r: :specificações por ela propostas inicralmente, estará sujeita, de acorcl com â ilrc.!i(ril(le (iê

fdlta e a critério do Fundo Municipal de Saúde, as seguintes sanções adn].ristra[r\'']s:
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 impedimerr, ) de cu rtÍirLar corn à

Administração;
16.1.4. De;la;ação de inidoneidade para licitar ou contratar com a Admrr)istração Pública.

iO.Z. n multa á que se refere o item anterior será aplicada até o limite de 2Ao/o (vrnte por

cr:oto) do valor da adjudicação e/ no caso de atraso não justificado deu.lamer'i, c'-'l-rrar Sc-.

1(7o (um por cento) por dia, sobre o valor da respectiva Nota de Empenl . o qu" r':ro r TlÍ)('í ri '

a criiério do Fundo Municipal de Saúde, a aplicação das demais sanções I que !'t rcÍ'r ( u liel-T.l

16.1, podendo a multa ser descontada dos pagamentos devidos pei Fundo !1Lr'rici;)al de

saúde, ou cobrada diretamente da empresa, amigável ou judicialmente l

16.3.ALicitantequeensejaroretardamentodaexecuçãodocer[.]Lne,n.lÜrnantivera
ãàpoatu, falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se dc modo l:ridôneo' Fizer

decia.açáo falsa ou cometer fraucle fiical, garantido o direito prévio tl:r citaçâo e da ar1rpla

defesa, iicará impedida de licitar e contratar corn a Administração, pelo 1--'azo do rtó 05 (cinco)

ar'ros, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais, tudo l)roporcr rirarrrrcnte ao

gr;u'c1e culpabilidade da condúta apenada, enquanto perdurarem os múi vos dctcrnrirrrrlos da

[unição ou ató que seja prornovida a reabilitação perante a própria aL I rida.]rr .'Ltc .t;rlicou a

penalidade;
iO.q. n aplicação das penalidades será precedida cia cclr':cessão da o , rrturri.i ,ir,r tle .rrrrpla

defesa por parte da adjudicatária, na forma da lei.
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17. DAs orseosrçÕes FrNArs

17,1. Até 3 (três) dias úteis, antes da data fixada para recebimento das itrroposl:r.-., nos terrnos
da art. 11, do Decreto Municipal no 958/2018, qualquer pesjoa podcrá solicitar
esclareclmentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste Pregão;
17.1,1. A apresêntação de impugnação contra o presente edital deverá ser protocolada np
Setor de Licitação deste Município, no horário das 8h às 12h, diariamentc,, exceto aos sábados,
domingos e fe riados;
17.t,2. O esclarecimento de dúvidas e informações, sobre o presenLc Edital, poderão ser
rcqueridas, por escrito, ao Pregoeiro ou Membros da Equipe de Apoio n., Setor d.r Licitações e
Contratos do Fundo lYunicipal de Saúde, no horário das 08h às 12h, d .rriament.r, excoto aos
sábados, domingos e feriados, inclusive, pelo Fone/Fax: (0xx79) 3.lil8-150:-. ou pclo e
mail : licitaab@gmail.com;
17.1,3. O Pregoeiro decidirá sobre a impugnação no prazo de 02 (dois) dras úteis;
17.1.4. Caso seJa acolhida à impugnação contra o ato convocatório, ser.i designada nova date
para a realização do certame;
17.2, Qualquer modificação no Edital será divulgada pelo mesmo instrr.,mento do pul)licitÇão
em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo lnicialmente estabo ecido, e.rceto cluando,
inq uestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas;
17.3. Caso a adjudicatária não compareça para receber a Nota de Emç,.:nho, ni, prazc de 05
(cinco) dias consecutivos do recebimento do aviso da adjudicação, o'.,, quan 1r convocada
dentro do prazo de valldade de sua proposta, não apresentar situação rogular, (l(l que tratii o
item B, deste Edital, o Fundo Municipal de Saúde poderá convocar, Par.r substit.rrr a cÍrpíesa
vencedora, as Licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 1,ara fazô-lo em igual
prazo e nas condições de suas propostas, podendo ser negociada a obtenção de melhor preço,
verificando-se a aceitabilidade da proposta e o cumprimento das exigêrrcias hatrilitatórias, ou
rcvogará o Processo Licitatório, observado o interesse público;
17.3.1, Os documentos, exigidos para esta Licitação, poderão ser apr'r:;entadt', t-rn origlnal
(dcsde que esses possam ficar retidos e ser autuados no processo), poi qualquci rlríJCJ:lso clc

cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administr.:,;ão ou lrtbli,:-rç,ro crrt

órgão da Imprensa Oficial. Os que forem de emissão da própria pr,iponente dcve r(iL, :;er

datilografados ou impressos em papel timbrado da Licitante, registrar o número desta
L.icitação, estar datados e assinados por seu representante legal oL. Preposlo legalmente
estabelecido, A exibição do documento original ao Pregoeiro dispen:.:r a autcnticaçào ern
ca rtório;
L7.4, As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em i'avor da ampliação da
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitant('' e desde lrte não

comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contrati,;ão;
17,5. O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficral do l/ rrrricipir.), bent
como os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação;
17.6. A(s) vencedora (es) desta licitação deverá(ão), durante a sua 'lxecuçâ.), maílter as
condições de habilitação apresentadas na licitação;
17.7. O Edital completo será disponibilizado e retirado gratuitamente no Íletor de Licitações do
Município, onde serão prestados todos os esclarecimentos, caso solicitados pelos interessados,
estando disponível para atendimento nos dias úteis, das 8h às 12h, rra Sede da Licitação,
descritos no preâmbulo deste Edital;
17,8. O Pregoeiro, no interesse público, poderá relevar omissões puri,inente fLrrrnris, clesclc
que não reste infringido o princípio da vinculação ao instrumento convocrrtório;
17.9. E facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer Íase dest.l licitaÇão, a

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a in,;trução rlo processo,
inclusive para verificar a compatibilidade das especificações do objei, ofert.,,.1'l íiian[e dos
requisitos previstos neste Edital e seus anexos, vedada a inclusão post(,ior de rl,)cumento ot.r

informação que deveria constar originariamente da proposta ou r.r doLUiircnL.lçáo (1.

ha bilitação;
1lr
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17.10. As Licitantes assumem todos os custos de preparação e lpresentação de suas
propostas e o Fundo Municipal de Saúde não será, em nenhum caso, responsável por esses
custos, indepe ndentemente da condução ou do resultado do processo licltatórioi
17.11, As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade r:as iníor rtações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação;
17.12. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superverriente que impeça a

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormenrL'estabet.:cidos, desde
que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário;
i2,14, Na'contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia
do início e incluir-Se-á o do VencimentO. Só se iniciam e vencem o:, prazos eÍI] dias de

expediente no MunicÍpio;
17.15, O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não rrrtportará no

afastamento da Licitante, desde que seJa possível a aferição da sua rlualifica(;jo c a cxat.a

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

17.i6, A apresentação da proposta implicará pleno conhecimento e aceitação, por parte da

Licitante, das condições estabelecidas neste Edltal e seus Anexos;
17.17. Nenhuma indenização será devida às Licitantes pela elaboração r/ou aprosentação de

qriaisquer documentos relativos a esta Iicitação;
17.18. A homologação do resultado desta licitação não implicará em Jrreito à contratação,
sa lvo disposição em contrário;
17,19. À criferio do Pregoeiro, o inlclo dos trabalhos poderá ser prorroqado enr ,rte 10 (dez)

Íninutos da hora estabelecida neste Prêgão;
17.20. Caso o Pregoeiro julgue conveniente, a seu critério exclusivo. poderá suspcnder a

rcunião em qualquer faSe, a fim de que tenha melhores condições de arl llisar as Í)ropostas ou

documentos apresentados, encaminhando-os às áreas envolvidas para ',anifer;t r1-ã(,, íru para

promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instruç.ro do pru-e:;so, dcsde
que não implique em inclusão de documento ou informação que deveri. constaf rili.iialrrrrlnte;

devendo pioceder ao registro em Ata, da suspensão dos trabalhos e a contrnu,d:rde dos

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

L7.22. o Fundo Munlcipal de Saúde reserva-se o direito de:
a) revogar, no todo ou em parte, sempre que forem verificadas razõe' de intÉresse irúblico,- 

decoirentes de fatos supervenientes, ou anular o procedimer)lo licitaLório, quando

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

forma da legislação, salvo quando a alteração não afetar a formulí,(,ro das rttesntas;

c) adiar o recebimento das propostas divulgando, mediante aviso púbrico, a Ílova (lata.

L7.rg. O Fundo Municipal de Saúde poderá cancelar a Nota de Eml;enho qu.. vicr d ser

emitida, em decorrência desta licitação e cancelar a correspondente ARÍr, indepo Ílde ntemente
de interpelação judicial ou extrajudicial, ficando assegurado o contraditório e o direito de

a) for requerida ou decretada a falência ou liquidação do adjudicatá io, ou l,,rando ola for

atingida por execução judicial, ou outros fatos que compromel,. n ô ,li..r capacidadP

econômica e fina nceira;
b) o adjudicatário for declarado inidônea ou punida com proibição rie licitar 3tl .(rrrtrataT

com qualquer órgão da Administração Pública;
c) em cumprimento de determinação administrativa ou judicial que 'ieclart ., Itrriiriade da

adj ud icação.
L7.24. O Fundo Municipal de saúde nãO Se obriga a adquirir os ,r.lateri.li'; e produtos
registrados na Ata de Registro de Preços, nem mesmo das quaniidades rndicadas Óas

plãnilhas, podendo promover a aquisição em unidades de acordo co,n suas irecessidades,
pocJendo ainda realizar licitação específica para aquisição de um ou n, .,s iten'i, hipótese em

-'*r,À
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que, em igualdades de condições e preços, o beneficiário do registro terá prcíeTcncra, nos
termos do Art. 15, § 40 da Lei 8.666/93,

I,8. DO FORO

18.1, O Fundo Municipal de Saúde elege o foro distrital de Areia Branc., para dri rntr qualquer
questão relacionada com o presente Edital.

Areia Branca/SE, 29 de julho de 2019.

FRANCISCO IS SILVEIRA CRUZ
tTo
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ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO OE AREIA BRANCA

DIVISÃO DE LICITAçÕES E CONTRATOS

PREGAO PRESENCIAL NO O4l2019 SRP FMS

AN EXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DEFINIçÃO DO OBJETO / PROGRAMAS ATENDIDOS
1.1, O presente termo de referência tem como objeto o Registro de ; reços f:rra JLturstçao
fltLura e parcelada de Medicamentos da farmácia básica e urgência para .-Lender;r dem;rnda do
l'u ndo Municipal de Saúde.

2. FUNDAN1ENTAçÃO LEGAL
2.1. Amparo legal ao disposto na Lei no LO,520/02, Lei no 8.666/93, Decreto i'1uÍ,icrp.rl n('
958/2018 e Decreto Municipal no 864/2017, e ainda, pela Lei Complementar no 123l2006 c iN
03/2077, todas em suas edições atualizadas,

3. JUSTIFICATIVA
3,1. Na forma do art. 30, inciso I, da Lei no!0,520/2002, justifica-so . necc:; i tladt Í,ii,:r il
aquisição do objeto aqul pretendido:
. Considerando que, se faz necessário assegurar aos servidores, rlacienti'ri c demais
beneficiários os materiais adequados, garantlndo à população Ar,:iabranqtten;cr nraroT
qualidade nos serviços de saúde aqui desempenhados;
. Considerando a necessidade da aquisição, a celeridade funcional e o regular iúncionaÍrento
dos serviços aqui desenvolvidos para um melhor atendimento à comunidrde destt: Munti:ipro;
. Considerando que, foi feita pesquisa de mercado para se obter o men,-r preço parir ir devida
aquisição;
. Considerando ainda que, o valor estimado está compatível com o prati( iCo no nr.-'TCado.

4, CONDIçÕES DE RECEBIMENTO/ FORNECIMENTO
4,1. O fornecedor deverá cumprir rigorosamente a programação de forrr,.rciment,\ onritid;t pelo
Fundo lvlunicipal de Saúde, quanto à data, horário, local, quantidade e clL,alidade dos proriutr-,s
a serem entreg ues;
4.2. Os produtos poderão ser solicitados conforme necessidade e entregtres no errdereço a ser
designado pelo Fundo Municipal de Saúde, dentro dos horários estabelt:i ios, o I rrcio tanrbrirn
desig na rá servidor para recebê-los;
4.3. No ato da entrega o responsável pelo recebimento designado r',rla (;('!..rri .l) I \1S,

poderá recusar os produtos se estes não atenderem às especificaçõr:.. do pr, i)r,L.r LcrÍ'no,
devendo o fornecedor substituí-los no prazo máximo de 24 (vinte e quali r) hor.r!;
4.4. O fornecedor deverá garantir a qualidade dos produtos a sererri fornecir:!os, rlcvcndo
esses estarem em perfeitas condições de uso, devendo ainda, quandr; solicit..do, sLrbsl.ituir
prontamente o produto que porventura não atenda aos requisitos contrarados, providencrando,
também, a mercadoria que no momento possa estar em falta em seu estrbelecin irnto;
4.5. o fornecedor compromete-se a substituir ou repor o produto quandr:

' Fntregar os produtos NAO contendo em sua embalagem a data da fÉrL,rrcação, vcilidàLle c/ou
v lda útil dos mesmos;
.llouver no ato da entrega a apresentação de embalagens daniÍ,, las, í ioituosi'ls ou
inadequadas que exponham o produto à contaminação e/ou deterioraçd-
.o produto não atender as legislações sanitárias em vigor, bem conr. futro.;:cf.renLl.; ao
produto em q uestão;
. Houver na entrega produtos deteriorados ou impróprios para o uso;
4.6. As entregas dos itens deverão ser efetuadas em, no máximo, 02 dois) cl ,s irtois após
atestada a solicitação previamente expedida pelo FIYS;
4,7. A entrega dos produtos deverá ser realizada diretamente no esL(, ue c.i : :rl, r. ,\.r.rnte

apresentação de planilhas de entrega, elaborada e emitida pelo Fundo t'lr.r licipal t,,: S, rr'i,1c;

+to
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4.8. O fornecedor, após a entrega efetuada no estoque central, deverá encaminhar-se à

Secretaria do Fundo Municipal de §aúde, no horário das B às 12 horas, l)ara apresentação das

Notas Fiscais respectivas, devidamente atestadas pelo fiscal da ata,

5. VIGÊNCIA DO FORNECIMENTO
5.1. O prazo de vigência da ata será de 12 (doze) meses'

ESPECIF Ãoero s Dos6 N AT DE

ITEM DESCRIÇÃO

Acebrofilina 25 m 5ml xa
5ml xa

e
tr

Aciclovir 200 m

t4
15

16
77
1B

20
2l
2.2

25

26
27

33

Azitromicina 500
Baclofeno 10 m
Bensilato de AnlodiP ino 10 mq

600
600

6.000
100.000

300
8.000 0,62 1 4.960,0Q

800 6,6) | 5.296,00

PRODUTOS-vi- I u. ,oro'
i|fl 1",'-?!:'-l
- -5, I', ? t)otl,O0

.- ÕrY'

- 0,:,l
4,7 '"

-Q,05. 
.

,--1r0 3

i ---?,0-g
, __9.27

*-Q.0t
- 7,77

' 1,23
1 t{,it
l126

I

QTD, I

400
200

4.
400

60. 00

000
100

8,000
1.000
6.000
500
800

8.000
1 0,00u

500
800

100

40.000
2.000

1 2.000
1 5.000
30.000

500
500
500

10.000
3.000

CPR 40.000

2,) t

0, r'{'

-7,O) \

_ 1/11 
i

I . ,'ir:!.99
2.04O,0Q.
1 89_?,qq_

3,_._0_q-Q/q0_

6 i 8,00

- _11?_5.4Lq0_

_ l aq_9,_0q_
B. oo_0,00:

. 2.331,q0

___ 21380'0!
l._6!7_100,
2,_qB_q,_Qq-

2.21q,00
,1.0u0,00

Acebrofilina 50 m2

4
5

6
7
B

9
l0
11_

r2

2.000 2,78

1.200

-*Q,2C'o,29
' J,oo
r 3,19t---.

28,58

_7,!,r
: --qr:lLr) 0,70
i ---4,i5l o,o]

- ?.ss2po
2.858,00

5.560,00

9.5_6_9,QQ
2.000.00
L_10_0p-Q_

_ 1,8!0,00
_ 1,05_0,9q

2.400,00
,19 5,00))
J.J 00

'i.5.15.00 
r

t odõô l

2, U_90,Q0_l

2:90_0100 
1

800,001

6.655,00 
]

9.300.00l
q9_0,00_

5:200,0Q
3.600,00

i5

, 9,oB

- .Q.99
__q,6b

_ 1f,31

UNID

FR

FR
CPR

do As rbico 100 m ml sol. I
oAs rbico 200 m m

BISN

FR

CPR
AMP

creAciclovir 50
ido Acetilsalicílico 100 m

ido Valpróico (valproato de sódio) 50 mg/ml
Acido V

Ia!'qPe
Acido Val

FR

ato

I

val roato de sódio 250 mal róico

do Ascó ico 500

ico val
Adenosin 3

1 mra injeç,ãou a

ml sus ensao

e sódio
el 2mlml sol. I

Albendazol 40
Albendazol

lcool etílico 7

CPR

CPR
AMP

PR

CPR

LT

AMP

CPR

AMP
FR

19 ndronato de Sódio 70 mAle
AI 'azolam 1 m

CPR
CPR

CAPS

Amoxicilina + Clavulônico de Potássio 50
FR

AI zolam 2 m
fi i!:'q?t-loglCIl§-qL.liAm no I

IIm ISO I VEráiAm aod naro 05

m9fi.2, SU S ensãom5
ioSS 050 mCI+ uAV oI in dco PotáeIc i a eln

CPR

AMP
AMP

Amoxi
125 m

nsaoAmoxicilina 50 ml

Am cilina 500 mq

Atro mlina 0 25

!19_Aten 50ol

FR

CPR

CAPS

CPR

CPR
CPR

CPR
AMP

Amoxicilina 500 m

Atorvastatina 20 m

Atenolol l-00 m
Atenolol 25

nsaoAzitromicina 40 mL FR

CPR

CPR

34
35
36

Bensilato de AnlodiP ino 5 mg CPR 60.000

r

I

3

3

Aci
Tra ml

24
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93 Benzil nicilina nzatina 1.200.000 UI
40 Benzil n icili a Benzatina 600. UII vel

4t Benzilpenicilina Procaína + ssica 300,000
uI + 100.000 ui I etável

42 Benzoato de Benzila 25olo 60 ml o

43
44
45
46

47

4B

49

50
51
52
53

55
56
57
5B
59

61

B1 Cloreto de Sodio 0 9olo 1000 ml sol. I

etável AMP 2.000
500

200

100
3.000
3.000
300
800

5.000

1_5,3 1

_1.5,e 3

L2,2!,

5,.J-1

_or-?4
. q.?8

-ç.,09
--?,51

O,74

1,500 2,32

301620'0q
7 .965 tO_O

2.450,OO

- , sti,oo
_7?O,99

B-'19,0q-

1.827,00
;1.00_8,00

3.700,00

3,480,OO

3.47 5,OO

I 200-I!q
8.060L00

:l 6.500í00
8.550,00

,qq-
,-Q.o:

s00 
i

70.000
400

50.00(
7.50C1

400
300

8.000
000

12.000
1 2.000
12.000
12.000

600
25.000

300
250

1.000
7.000

2,000

1.000

i 6,95

i --!,ÔS
-29,15

- -Q,33

" 
-]rl4

__9,25: 3,oo_o,-o9

I o,l=1- 3,!6-_o,oo
0,1 t 2.040,00

-õ, rç; , z.2Bo,óq

.-.-!,7-l
5 92
0r13
0.5-5

1.9qQ
7.776
1,040,90
6.600,00

+,1?9,90
900,00

8.400,00

12.58
-!.60
__9.,71

7;'
J-96

0.r35

_:,u'
6,30

-!r-15
- 9,12

3.36
!13.3

_ 0136
1,3 3

0,3_3

L-,47
3J-B
4,5o

_l_76

71!4-BrQ0_
1!.0_-0_q,_09

2.913/0q
1,Bl-7.5Q
2.e60p9

_ ?,1s!-qQ
s 049{0

6.300,00

1 2.000
6.000

70.00c
800
500
400
600
600

1.750
2.400
2.400
640

1.200 2

?.68U,00
665,0_0
144p-9
/,98i=0q

- -1s,9,9q
ç_._oJ_2-s-q

?.o72pe
r q.Bqq,q0

!.966 !40
3.33_q.0q
3.i,i6,00
í.60çLqq

0,36_

B2
tsl_
84

Cloridrato de Ambroxol 3 mq/ml xaro
Clo ridrato de Ambroxol 6 m 1.200 2

AMP

AMP

FR

CPRBromazepam 3 mg
CPR
FR

AMP

Bromaz m6
Bromidrato noterol 5 m
Bromo rida 5 ml sol. I

ml otas
tável

CPRButilbrometo de Escopolamina + Dipirona
ica 10 m + 250

AMPButilbrometo de Escopolamina + Dipirona
sodica 4 + 500 ml5mli

FR

CPR
FR

CPR

CPR
FR

FR

CPR

CPR
CPR
CPR
CPR

Butilbrometo de escopolamina + Dlpirona

Carbamazepina 20 mq/ml suspensão
2 00 mrbaCa am a

Carbam ina 400
rsl§-el roxaiste 00a 1nCa br

mo 03d enrbo atCa

Caverdilol 3 L25

sód ica

6 67m otasl+333 4m ml

Iina 250 mCa
de Cálcio 5nCa

Caverdilol 12,5 mg
Caverdilol 2

mÇeplsp-ril

CPRCaverdilol 6 25m
FRml sus saoCefalexina 50 m62

CPR
AMP

FR

BISN
CPR

AMP

AMP

Cetoprofeno IM 50 mg/ml pó para susp

Cetoprofeno IV 100 mg/ml

sol. I

creme
Cetoconazol 200 mq

pó para susp
I etável

Cefa lotina 1

Cetoconazol 2olo am

velI

Cefalexina 500 m

Cetoconazol 20

CPRCital ram 20
CPRazeCI m0 5m
CPR
FR

CPR
ml otas

pa,!!-l-!-1o n zeCI

Clonaze m 5

Clo do rel75
AMPClo reto de Potássio 10o/o 10 ml

FR

6q__

67

68l

72_.

63
64
65

76

7L

73

69

70

75
Cloreto de sódio 0 9o/o sol. nasal 30 ml

AMP77
AMP

Cloreto de Sodio 0 9o/o lO ml sol. Injetável
Cloreto de Sodio 0, 9olo 100 ml sol, I ni etável

AMP
7B

BO

79 Cloreto de Sódio 0 9o/o 250 ml sol. I
Cloreto de Sódio O 9 500 ml sol.

etável
etável AMP

LT
FR
FR

CPRCloridrato de Amitri ilina 25
ml xa

etável

60.00( 0

16
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Cloridrato de Amitri tilina 7585*
8§_

B7
Cloridrato de Bipe rideno 2 mq
Cloridrato de Ci floxacino 500

BB Cloridrato de Clor mazina 100
Cloridrato de C azina 25 m

90

CPR 6.000
20.000
12.000
20.001)
20.000

200

400

200

50,000
5.000

100

600

500

--Q,49 i

0,40 
,

- 9"i:; '

-9,'ic
Q,:it.,
Rr,,

2,O(,

2,32

', or.l-?

I ___q-61

4,83

?:_g_4-oLo_a
8.000,00
5.160/0{)
81oo,o10o
7.600,00
| . /o?_,o_q

824,O0

464,O4

o.oóô,oo
311I0'qq

483,00

00

2 a05,0Ó
1.920

22.400,OO
440,Q0
52rJ,00

980,00

1,q20,0q
1 . 1 10.00,.-.-.4-r

i 7.000-qq

2.520,00

21_8_0_0roq

2.649tOO
1 .236,00
8.750;õõ
,1:B_4qrQ,0_

_7.80r_0q
1.105,00

1_i.645,00

2 535_,00
r159_q1q_0

31q_0!r"o,Q

8,00
2ls2p|'qg

I

4.1-20,4O

:.goo,ôo
1,8Q-0J)-q

580,00

1 ,.I t-. ri u lí,

12.000
140.000
2,000
400

800 3,15

40.000

1.400

2.000
2.000
1.00t)

25.000

12.001
1.200

400
40.000

300
1.200

4.000

30.000
15.000

500
500

10.000
2.000

341
- 0,1q-

- 9,16
-. 9,2.t

-!,32
0,70

-qo,;
--Q,911r11

--g?§

-Q.07
.9,??

1,0:l
0r3

L-,9e
3,9-,9

---Q-o-9Jr46
-2,70

1,03

0.t 3l, 
o-,12

_--111 6

-, J, (i''i

35.00tr 1C
tLJ

500
3.000 0
500 2,

500 27,29

1.500

727 Diclofenaco de Sodio 25 m
_-9,i?
_ 1103

__0] 1, 1

h-

CPR

CPR
CPR
CPR
FRCloridrato de Clorpromazina 40 mg/ml gqlqs

Cloridrato de Clorpromazina 5 mg/ml sol.
Injetável

AMP

AMP

91

92

CPR
CPR

AMP

AMP

Cloridrato de Dopamina 5 mg/rnl 10 ml sol

Cloridrato de FluoxetinQ ?0 eg _

Cloridrato de Imipramila 25 mg
Cloridrato de Lidocaína 2o/o sol. injetável
99 nt ve s Qç9 r' gglQfz_Q_ld
Cloridrato de Lidocaína 2o/o sol, injetável
sem vasoconstritor 5 ml

injetáve,

BISN
CPR
CPR
CPR
FR

AMP

Cloridrato de Lidocaína 2olo geleia

Cloridrato de Metfor4q!1a BSQ Lnq____
Cloridrato de Metoclopramida
Cloridrato de Metoclopramida
Cloridrato de Metoclopramida 5 mg/ml sol
inretável

10 mq
4 mq/ml qotas

0Cloridrato de Metformina

CPRCloridrato de Nortriptilina 25 ms
CPRCloridrato de Nortriptilina 50 mg
CPR
CPR

AMP

CPR
CPR

Cloridrato de Prometazina 50 mg/2ml sol.

Cloridrato de Ranitidina 150 mg

Cloridra to de Oxibutinina 5

Cloridrato de Pro metazina 25 mq

Cloridrato de Prspe-lelelno-lg
Ln-televe!

AMPCloridrato de Ranitidina 25 mq/ml sol. Injetável
CPRCloridrato de Sertralina 50 mq

101

102

103
104
105
106

107

ro§
109
110
111

94

95

96

97

93

CPR
CPR

de Tramadol 100 mq
Cloridrato de Tramadol 50 mg
Clorid rato

AMP

BiSN115

!12
11L
I 11_

AMP
FR

116
tL7

Cloridrato de Tramadol 50
Colagenase + Cloranfenicol 0,6 u/g + 0,019

Complexo B xarope
np!Co

pgn-qdq 3os

I sol. Injetável

exo B 2 ml sol. Injetável

CPRComplexo B comprimido118
FRDexametasona 0,1 mg/ml elixir119

BISN

AMPDexametasona, fosfato dissódico 4 mg/ml sol
Inietável

Dexametasona acetato de 0 1olo Crêffi€

CPR

CPR
AMP
AMP

720

t27

722
12-?

124
t25

m 5 mg/ml sol. Injetável 2 ml
Diclofenaco de Potássio 25 mg/ml sol.Ifiçtável

Diazepam 5 mg
Diazep am 10 mq

CPR726 Diclofenaco de Potássio 50 mg
AMP
CPRt28 Diclofenaco de Sodio 50 mg

I sol. I etável
12.00i)

17
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CPR

AMP

CPR

Dimenidrinato + Cloridrato de piridoxina 50+50

Qlplrona sódica 500 mg
Dipirona sódica 500 mq/ml qotas

mg/m! so!.i4jetável

FR

AMP
AMP
CPR
CPR

qód içelQO mq/u! 5o!, lrrlqtiiyel
na (Adrenalina) 1 ms/ml sol. Injetável

Estriol 7 mqlq creme vaqinal

Dipiro_na

Epioe! i

Esp!-to_oo lactona 25 mg
lactona 50 mg

BISN
CPRFenitoína Sódica 100 mg
AMPFenitoína Sodica 50 mg/ml sol. Injetável
CPR
AMP

FR

Fentanila 50 mcq/ml c/2 ml

Fenobarbital 100 mg

Fenobarbital 40 m /ml qotas
AMP

Fitomenadiol (Vit. K) 10 mq/ml sol. Injetável AMP
CAPS

FR

AMP
CPR
AMP
AMP
AMP
CPR
CPR

Fosfato Sódico dê Prednisolona 3 mg/ml solução
oral
Furosemida 10 mg/ml sol. Injetável

Gentamicina 40 mg/ml sol. Injelqye,l
Gentamicina BO mg/2ml sol, Injetável

Fluconazol 150 mg

Glicazida 30 mg

E!'fqqçmidq _1omg
Gentamicina 20 mg/ml sol. i

Glibenclamida 5 mg

CPRGlicazida 60 mg
AMPGlicofisiolóqico 250 ml
AMPGlicofisiolóqico 500 ml
AMP
AMP
AMP
AMP
CPR
FR

Glicose 25o/o L0 ml sol. Injetável
Glicose 5o/o 250 ml sol. Injetável
Glicose 5olo 500 ml sol. Injetável

etável

Haloperidol 5 mq
Haloperidol 2 mg/ml qotas

Glicose 50o/o 10 ml sol. I

CPR
AMPHaloperidol 5 mglml sol. Injetável

Haloperidol Decanoato 7O,52 mglml sol.
Inietável

AMP

AMP
AMP
CPR
CPR

FR

sódica 5000 UI/O,25m1 sol. injetável
H idra lazi na 20_ mg1m_|§q
Hid roclorotiazida 25 mg

Hidróxido de Alumínio + Hidroxido de Magnésio
35,6 mg + 37 mg/Ml suspensão

l. injetável
He

Hidroclorotiazida 50 mg

FRHidróxido de AIumínio 61,5 mg/ml suspensão
CPR

t29 Diclofenaco Resinato 15 mg/ml gotas
130 D oxina 0 25m

131

132
133
134
r35
136
137
138
139
140
14L
142
t43
144
145
146

747

148
119
150
l 51
152
153
154
155
r56
1.57

158

FR 400
20.00c)

400

60.000
2.200
4.000
4

6.000
2.000
100

20.000
400

36.000
500
400
200
500

700

2.000
40,000

500
400

500
1.200

400

200
200

120.00r
5.000

200

400
15.00(.

FR 2.000
CPR

--§,1 
l

-0,1 
1

3,2.',

0.3J
o,!7'' 2-9,39

, 
-0.-j.'4,62

I --q,?B, '.3,41

- 9'7?
_zs2
_210
-,9,7 1

5,67

0Í82
__q08
---1r39

1,5!

2.04!,99
2.20O,OO

i .308,Q0

s-oó0,_oQ

?_,7_O§-p:q

- l_12_8,0Lq!

_ 11?_6_0/Q0

1-1980'qq
940,00

2.939,00
6/i9_q&0
1,848/09

10Qqopq_
i.70-5,00-

153

3,000

500 I 1,58
1 20,00 0/05

0r85

- l,6q

- 3,]9
- 5,.0_l

1.500
1.200

3.000
t20
900

1.600
18.00r)

400

200
0llq

__z]0
13,65

2:68B,QQ

- 501,_Q_9

11050Lo-q
2.130,00

3.969,00

1 .640,00
3:20_qr-0q

695.00
6 1 6,00
790,00

6.0_0_0,00

1,425,00
1.96Í.1,00

, a:095,0_0
§Q1?pq_
1,.o_B-qL0q

465,60
4..r1 1U,00

592L00
4.q80p0
)..094, 

-a_o
q10_0_0Lqq

0,00.

5.460,0q

159
160
16
162
163
764
165

166

167
16,8

169
170

00015

171

t72
t73 Ibu feno 300 m
774 Ibu feno 50 ml
t75 Ibu feno 600 m

9 !87
,8,29

9,05
. 0,0[t

3, bi,

-- 
3.,60
o!27
_1r88

t.974tQO_
1.658,00
6.0o0,00

400,00

/-16,p0

.5.qoo , __9,3)'

1.440,00 
l

+.ósô,óql
:.ioopg-l
:J.,15U,00l

655,O0 
|

18
i _l.,31

t
176 Itraconazol 100 mg

otas

CPR.

2
500

-rs no i a É-i!ql _1.Q9-ug/ll]-ryL -Ul.e!ayg"l-- -

Halop_eridot-1 mg_

I
I

i

I
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777 Ivermectina 6 !ng
Laç!q!,o_ de Bi rideno 5 m ml sol. I

179
Lancetas para punção digital com formato
universal e expessura fina

CPR 1.000 _ 0a3 i,

100 -3r!t
0,08

-j"=s
3,! /

J,18

15.000)

6.000
8.000
10.000

430,0-0
341,00

1 .200, oo

i :po,q-o
19:0?,0/_00

e.t.4Q.Q0
7, riOq,00
3,l9eLQo

I13,8[l'00
200,00
91.:!,00
4-00,00
Bs-Q,go

_ 5,9sq,q9
6,7_60,90
q,1-9q,90
2-.520,00
2 l4opo

67?.!9o
588,00_

178

1q8
181
182
1B-3

184

186
t87
1BB

Levodo + razida 100 m + 5

Levodo + Benserazida 2OO +50

Ome razol 20
223 Om raz.ol 40 mo sol. Inj
224 Oxcarbam ina 300 m

1.000

200
5 000
5.000
5.000
800

10.000
10.000
140.00(,

1.000

8.000
40.00c
60.000
6.000
2.500
500
500
50

7
4.000
1 .000

12.000
4.000
200
200
400
600

I ,_ 0.7tt
| 15r.9_6

; o,:a
9,3

-.9-,4
L,7

(

(l

- 0.1?
0,19
0,1.5

1,80

- l,it
0,97-

__Q.qe

-9,23
_q,qB

-1,8 
3

0/80
t,79
0.,§-5

.!'69

1,90-q,9_0,
1,.8q0,q0_
2,10_0,0.d_
4.621,99
I .900,00
4.9.0_0L0q

21:-00-Q,00

1.ti00,00

r .36q,õo
?'80-q,-gg

_ 514,001q9

100

1.200

1 5.001
20.00t.
35.000

800
100

1.200
500

BISN 700
FR 300
FR _fl-q I

60.000

_8, .1 :.

0,?.1

_4,1

3,0

1.480,qq
234,99-
4t4 pL

3.660,0Q

1:Boo,oo
2.400,00
1r.9,5_0Lop

7.776,OO

-,,1
9

CAPS
AMP
CPR 1 .000

571,00
7.236p!!
1.995190
6.174,9q
L989,00
1.388,00
7.800,00

q51LQO

1.430,00
i.020,00

AMP

UND

CPR
CPR
CPR
CPR

FRLevomepromazina 40 mglq{

Levomepro mazina 100 mq
Levome promazina 25 m q

20 ml gotas
CPR

CPR

CPR
FR

Le_r1o_!!1ox !4 a_ §_qd i cg 2 5 4 ca

Loratadina 1 mg/ml xarope

Levoti roxi na Sódica 100 mcg

Levoti roxi na Sodica 50 mcq

CPR189 Loratadina 10 mq

Neomicina + Bacitracina 5 m9+250 u.

t97

ico

Ma leato de Enalapril 20 mg

Nifed

Mebendazol 1 00 mq

Nir

Maleato de ELelspr.[l- n]g

FR

190
191

inal

m5

no 20 mq

dee rmatoZOna 2 Co/o remtora d iM co

Lo rtana Potássica 50 m
Maleato de Dexclorfeniramina 0,4 mg/ml solução

e qelç!9 d 2e mrfe n mra r'li aaM eato d

Maleato de Enal ril 10 m

Mebendazol 20 m ml sus n

Mes ilato de Doxazosina 2 m

el va inal

Met ronidazol 250 m
Metroni 1400m

m SO I1midM olaz a
ImIVE 3I5m m m SOIiM azold a

xa5 m m m201ttara 0 2

t/g tsg

Nifedi ino 10

Nimesulida 50 ml otas
saonIm uS SU0 01 0ti naN

n amec reUnati 57 000istaN

leo Mineral 100 ml

Nitrato de Micon azol 2o/o creme

BISN

192

2tt

Metildo

22t
222

CPR
CPR

CPR

AMP

CPR

CPR

CPR

FR

CPR

AMP

CPR

AMP

FR

CPR

CPR

CPR

CPR
CPR
CPR

CPR

BISN

CPR

BISN

CPR

FR
FR

193

i96
195
94

210

200
201
202
203
204
205
206
207
208
209

212

220
2L9
278
2t7
2L6

2t3

Losartana Potássica 100

ora I

Doxazosina 4 mMesila

mMetronidazol

vel 5 ml

M ika nia
bida 40nonitrato de

elml sol. IMorfina 10

omada

Nimesulida 100 m

leo de Girassol 200 ml

Metildo 0

l

l9*B_

r99

27L
215

725 Oxcarbama ina 600 m

etável

CPR 1.000
! 

"1")3,() 
" 19

_9,1?
-i,.1,-2

o rlJ3p
--5,7 -i
_§.q_3

3,9,9

-.8,8?
- Ç-163

-3,47
0r1"3

50 13/02

185

-Pl§l',|-

r
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2

2

2

27
2B

226 Oxcarbamaze ina 60lo sus nsao

Tioridaztna 50 mg

40FR

FR 1.200
40.000
2.000
12.000

40
500
60

200
200

1.500
10.000
15.00c)
3.000
4.000

50
18.000

240
18.000
8.000
1.800
4.000

40.000
5.000
1.000

18.000
70.00(;
20.00tt

800

780

1 ,200
2.000
2.000

800

500

500
6.000

120
60

400
500

4,9O

-/,,ís- 9.6-o

- \,43
4,64

-?,35o]1
*.§,62
18J07-

1,83
1,37

_z2i
- 0,Q8

23,s0
47,23

-l-'l
-Q,.83

6_5,32

t!23
_ 0108

--q"22
,-9-,.37
_1_Qr66

230
23t
232
233
234
235

237
238
239
249
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
2.51

252
253

254

255

?_56

257
258

259

260

26t
262
263
264
265
266
267 Sulfato Ferroso 25 m9l ml xarope
268 Su lfato Ferroso 40 mg
269 Suxametônio 100 ml

270
Tartarato de Metoprolol 1 mglml sol. Injetável 5

ml

,0,1,.'
20,1
2,5'1 '

!,29
__0,11
__Q.35

011.6
2,16
LL73

24L50

_q3
2?,2
--Q,3
-9r5

0
3

2

. -9,1 
5

---9-,2§
7,15

B,58

271,_

272

_ §qQ_
100.000

50

50

1.000

ml otasParacetamol 2
CPR
CPR
CPR
FR

CPR
FR
FR

FR

Periciazina 1olo gotas
Periciazina 10 mg

Pa

Paroxetina 20

ciriPe

mol 500 mq
Paracetamol 750 m

Permetrina 1olo I

Permetrina 5olo I

CPRPiroxicam 20 mg236
CPRPrednisona 2 m
CPR
CPR
CPR
FR

FR

CPR

CPR
CPR

SACH
CPR

Btqp-q f q I LQ -!!slml §91=-1.!]-e-!é v ç.1*1-9-Jrl--- -

ELspe11d ona 1 mg/ ml qotas
Risperidona 1mg

abali 150

ri
oral 27 9Sais ra reidra

Prednisona 5

abalina 75 m

ridona 2 m

Secnidazol 1
UND
CPR
FR

CPR

CPR
CPR

LT

AMP

seringa tmL"dqgl]x QÉ-5- ,

S imeticona 40 mq

Sinvastatin a20mq

Soro Ringer + Lactato sodico 1000 ml sol.

Soro Ringer + Lactato sódico 500 ml sol.
I etável

Simet a75m rnl otas
iS n

Sinvastatina 40

velI

CPR
CPR
CPR

AMP

AMP

FR

CPR

Succinato Sodico Hidrocortizona

Succi na[o Sod ico H idrocortizona

lfadiazina de Prata 1olo creme

Metop rolol 25 mq
Succinato de M rolol 100 m

Sulfa + Trimeto rima 40 + 8
Sulfa + Trimet rima 400 m
Su

Succina de Meto I 50m

I etável
100 mg sol

500 mg sol.

mL

30

Succinato de

etável

+B0m
BISN

PT

FR

FR

ulfadiazina de Prata 17o creme
ml xaropeSulfato de Salbuta mol 2m 5

S

Sulfato Ferroso 12 5m ml otas

400

FR

CPR
AMP

AMP

CPR
UNt)Tiras reagentes de medrda deg licemia capilar 48.000

f

2.672,80 
|

1.476,00- 
|

3.200,00 |

4 0,00I
4.440,001

426,4íl
260.po 

]

1: ?.!O,?O)
514,q0
u58,0,q

1_6s_.Q_Q

3.s_Q_orqo

214-09'Q0
6.48-Qp9
6.920,0Q
i.2'2§.00
s.e_40p0
5.332,80
6.480,00
4. r601.00
1:.54_8,0Q

_3
72

1

1i
t0
-5

5

720,O_O_

u00,00
100,00
3s0,!q
340,0q
500,00
600,00
-/20,OO

3.822;00

?1q-2qr0o
1..12_0_0'0o_

2.860,00

3. / )2,0O

4.294,O0

1.175,00
I .260,90

/94,40
2.BB420_

732tOO
685/_00

_1,12_5r0q
8.qqo,00
i 225,L0-

2.361",50

39,840,0q
)-()

&rr2s

1, 00

4o/o

3

10
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9,41 110,q0
993.62130VALOR TOTAL ESTIMADO

7. DA GARANTIA
7.1. Na entrega dos produtos o prazo de validade deverá correspondu. llo mírLr,rlo a 2/3 do

prazo total dã validade, onde couber, e deverá atender às especif ações do INt\4EÍRO,

respectiva mente, para cada material descrito no item anterior.

8. DOTAçÃO ORçAMENTÁRIA
g.1. As à"rpurar' decorrentes da licitação somente serão informadas cluando da respectiva

ordem de fornecimento.

9. OBRIGAçÕES DAS PARTES
9,1. FORNECEDORES:
. Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, as exr'rôncias 'lo lrat'ilitrção

ou condições determinadas Áo procedimento da licitação que dará orige ir à me:lrr'ra, sob i)3rra

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

pruvista;
. Substituir às SuaS expensas, qualquer material entregue em desacordc . o l-Íl ô!; L;spr i: : lcdÇoes

exilidas e padrões de qualidade exigidos, com defeito, vício ou que vier aprese,,i,:rr iiroü '--Írla

quanto ao seu uso dentro do período de garantia;
. Alocar todos OS reçursos neteSsáriOS pãra Se obter um perfeito fornecil icntO, ou.Íorrra plenâ

u ràiirfutóriu, sem ônus adicionais de qualquer natureza ao Fundo Municrl,rl de Sirúcjtr;

. Responsa biiiza r-se pOr todaS aS despesaS, obrigações e tribtiLos decorr.ntes do

fornecimento, inclusive as de natureza trabalhista, devendo, quando !olicitado, fornecer ao

Fundo Municipal de Saúde comprovante de quitação com os órgãos compotentes;
. Responsabiiizar-se por evêniuais multas, municipais, estaduais e fect'rais, dilcol rcntes de

faltas por ela cometldas durante o fornecimento;
.-aàiponsabirizar-se petos danos causados diretamente ao Fundo Munrt-tpal de Saúde e/ou a

[crceiTos decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do fornecimc Lo, não exr:luindo ou

reduzindo essa responsa bilidade a fiscalização ou o acompanhamento p. ro Fundo t'lunicipal dê

Sa úde;
. nesponsabilizar-se pela obtenção de Alvarás, Lic_enÇas ou quaisquer outros -l ermos dc

Autorização que se façam necessários à execução do fornecimento;
. Não transferir a outrem, no todo ou em pa;te, o objeto firmado com o Fundo Municipal de

:: rúdc, sem prévia e expressa anuência.
. Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ot parci.,l, De Ir (loÍno a

frrão, .iiàá àu incorporação, sem préiia a expressa anuência do Fundo i lunicipai dc jaLidt:.

9.2. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
. Efetuar o pagamento nas condições e preço pactuados;
. prãpoi.ioÀui ao fornecedor tôdas as condições necessárias ao plcrro cumr)rirrrcnto das

obrijações decorrentes do registro de preços, consoante estabelece a Lel ílo a.666/93,
. Oeéignar um representante para acompanhar e^fiscalizar o fornecimer,to dos matcriilis, quo

deverã anotar em registro próprio, todas as ocorrências verificadas;
. Comunicar ao forÀecedor toda e qualquer ocorrência relacionada -om a L'xectrÇão do:;

Íornecimentos, diligenciando nos casos que exigem providências prevent vas e cor|etrvas'

10. DrsPosrçoEs GERATS -t
10.1. Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor enquanto p(lrrdente oe liquidaçao

qualquer débito refãrente à eventual irregularidade, inadimplência ou pLir.rlidadcl

273 lv{Ío!n-a--,Seg!çC§,Os I-çEB-I t,.-o.o
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DIVISÃO DE LICITAçõES E CONTRATOS

1O,2. Na forma do que dispõe o artigo 67 da Lei no 8.666/93, fica .r.:signao., a sorvidora
Sheiia Cristina de Souza Pinheiro, lotado no Fundo Municipal de Saúo, para ;:roirtpanhar e

fisca liza r a ARP;
10,3, Os preços dos itens registrados permanecerão irreajustáveis GUrante a viqência da

respectiva ARP.

f
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ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

OIVISÃO DE LICITAçõES E CONTRATOS

Ref,: PREGÃO PRESENCIAL No O4l2019 SRP - FUNDO MUNICIPAT dE SAüÚE DE
AREIA BRANCA

inscrita no CNPJ no , j )r intci,'rótiio de scu
representante legal, o(a) Sr.(a) 

-, 

portador da Carteir. de Ii,ttttiidr:de rl"

---e do CPF no DECLARA, que é enquadrado na condi.;jo de i' crtrctttpresas
ou de Empresas de Pequeno Porte.

Para esse efeito, a dêclarante informa que:

I - Está enquadrada em uma das seguintes situações (assinalar com um ."):
a) ( ) Na condição de microempresa, sendo que sua receita bruta a ,ual nõo \rll:al)as:ja o
,",alor de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais);
L,,r ( ) Na condição de empresa de pequeno porte, sendo que sua ieceita t)Íut.l anual é
superior a R$ 360.OOO,OO (trezentos e sessenta mil reais) e ig, rl ot-r ierior a R$

4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).

I I - O signatário é representante legal desta empresa, assumindo o coi r promis:;i-) dc inforrn;l'r
à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Fundo Municipal de SaLrde dc Arela Branca,
intediatamente, eventual desenquad ramento da presente situação e ,rstá clellLe de que a

falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto I art. ) 2 ,l;'r I t\i flo

9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que p.ia el,,i ,lir,1(trni, I

penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à fal ,Jadc iil, ol..,iica ('rrl.
299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 10 da no. t'.', )'/ 11"' )t' dQ'

dezembro de 1990).

(local e data )

(Nome e assinatura do representante legal ou procurador (j' 'icitantí'l

(robservação: Esta declaração deverá ser entregue no ato do .r'edenciiinre nto. j

23
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uunrcÍpto DE ARErA BRANcA
orvrsÃo DE LrcrrAçÕes E coNTRATos

pnrcÃo PRESENCTAL No o4l2019 sRP

ANEXO III

PRocuRAçÃo luoaelol

Ref.: pnrcÃo pRESENCTAL No o4t2o:,'g sRP - FUNDO MUNrciilAL lli., s;tiiur DE

AREIA BRANCA

OUTORGANTE: {Qualificação da empresa e dO represente legal que as.'jrrará ír ÍjÍoctrraÇão em

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

OUTORGADO: (Representante devidamente qualificado).

OBJETO: Representar a Outorgante no Pregão no O4|2OL9 SRP - Fundo i'lunicipal de Si,iúde de

Arcia Branca.
PoDERES: Entregar e receber envelopes contendo os documentos, ,.rs proÍ)ost;rs, Jr'rrrl(ir

documentos, assinar atas e termosr tomar deliberações, receber t., -ios ,-: tei;rtt)itc.r: dc,

julgamentos, firmar declarações, dar ciência e, especialmente, formuli.: oferla,, e lartc;c:, dc

pr"ços, interpor recurSoS, renunCiar aO direitO de recursoS enfim, a:' :itlar to(l's os aIos e
.lraisque, documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do pre:'cnte nrundato junto a

ri:;te orgão, relativamente a quaisquer das fases do Pregão no 04/2019 Srro'

de de 20]'t

NOME/CARGO

r

24



013 0

DIVISÃO DE LICITAçÕ ES E CONTRATOS

PREGÃO PRESENCIAL No O4l2019 SRP

ANEXO IV

OECLARAçÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABIL] t AçÃO ( Í4CIiCIO)

Ref,; PREGÃO PRESENCIAL No O4l2019 SRP - FUNDO MUNICIPAL oE SAUDE DE

AREIA BRANCA

inscrita no CNPJ no por intermédio de seu

representante le9al, o(a) sr. (a ) portador da Ca rt(l de ldentidade no

D ECLARA, em atenção ao disposto art i 'il
Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002, q ue cumpre plenamentt: .:; rer:ll. il'o'i x ig id o:;

para a habilitação na licitação modalidade Pre gáo no 04/20L9 SRP c. Funur ''iuÍrr(irlrd ide
Saúde de Areia Bra nca.

(local e data)

(Nome e assinatura do representante lega I ou Procurador d( ,rcitant! ;

da Leie do CPF no

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

t-
I
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ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

DIVISÃO DE LICITAçÕES E CONTRATOS

PREGÃO PRESENCIAL No O4l2019 SRP

ANEXO V

OECLARAçÃO DE EMPREGADOS MENORES (MOdCiO)

Ítef.: PREGÃO PRESENCIAL NO O4l2019 SRP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
ARÉIA BRANCA

inscrita no CNPJ no , por interrri.r.lir-, ritt s,.:tr

representante legal o(a) Sr.(a) 

--, 

portldor da Carteira de ldentiu.rde no e cio

CPF no 

--, 

DECLARA, para fins do dlsposto no inciso V do art. 27 da lei no 8.666, de 21
do junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1: 19, que rrão emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e L. r erlpr,'i3 tnenot rle
d ezesseis a nos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de ai.. cndiz ( )

(local e data)

(Nome e assinatura do representante legal ou procurador di licitantc)

(tobservacão: em caso aÍirmativo, assinalar a ressalv', acima)

r
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ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

DIVISÃO DE LICITAçÕes e conruros
pnecÃo pRESENcTAL No o4l2019 sRP FMs

AN EXO VI

ATA DE REGISTRO DE PREçOS 
-/ 

20- (Minuti, )

o FUNDO MUNICIPAL Oe SlÚOe DE AREIA BRANCA/SE, inscr :, no L.lJP.i :,o!) ,) rro

11.402.091/OOO1-08, localizado à Rua Heracliton Diniz, no 90, Centro, L, ,râVâriL, J.,,Lrttrittatlo
CONTRATANTE, neste ato representado por seu Gestor, o Sr. FRANCISCO IOSE SAMPAIO,
brasileiro, casado, dentista, portadora do RG no 2.889.856 SSP/PE e dc CPF no 222.5L7.3l3-
34, residente e domiciliado em Areia Branca/sE' considerando o julitamento do PREGÃo
PRESENCIAL No O4l2O19 SRP FMS, para REGISTRO DE PREço:i e a :lr r ":pe 'Liva
homologação, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s), ate renoo r:' t-orld çõcs
previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata d'. Registr-íl (lq Prcços,

sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis no 10.521,02, rr(' E 'r6(i/93 c

alürações, e Decretos n" 86412017 e no 958/2018, e em conformidad(' .om as drs1,o:,rçõcs a

seg u ir.

01. DO OBJETO
aquisição iLrtura c l)arcelada de
demanda .io Fundo lululliciPal de
de Pregão 'resenci.ll no 04l2o19
, de acorC' aom (, rrt. 55, XI da

Lci no 8.666/93, passando tais documentos a fazer parte integrante dt llreserr[,: lnÍ;trtlr-Y] Íl nto
para todos os fins de direito.

02. DO EGIME DE EX CUCAO
o objeto será executado mediante a forma de execução indireta, sob o iügime tie ernpreitada
por preço unitário, nos termos da Lei n" 8,666/93.

03. D PRECO E D s coNDrcÕ S DE PAGA E NTO
Os materiais serão fornecidos pelos preços registrados constantes

A presente Ata tem por objeto o registro de preços para
rrrrrdicamentos da farmácia básica e urgência para atender à

:r"iúde, de acordo com as especificações constantes do Edital
:titP FMS e seus anexos, e propostas de preços apresentadas

do An( ":o I dcsta Ata

§10 - Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a l rltregà (rrs i.ir.rtcíiais,

após atestação do responsável pelo recebimento;
s2o - para iazerjus ao pagamentO, a futura fornecedora deverá apreser,Lar, notir Iis(:dl. com o

icspectivo termo de recebimento, atestado pelo setor competente d,, Fundo lqurlicipal dc

saúde, prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual Municrl,al, ctrtidões
de Regularidade de quitação junto ao INSS, FGTS e CNDT atualizadas;

§30 i Nenhum pagamento será efetuado ao Adjudicatário enquanto rrouver pendência de

liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplÜncia cor)tratual;

§4o - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado;

§S" - tto caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualizaçã,- ,lo va c.' Ílr-'rlcionâ(io

Áo caput desta Cláusula, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - Il: :/IBG.
§60 - Nestes preços estão incluídas todas as despesas que, direta ou in(r retamerrle, decoTlarrr

ãa execução do objeto, inclusive custos com pessoal, encargos s(,ciais, trabárlhistas e

p revidenciã rios, administração, tributos, emolumentos e contribuições dr. lualqrtcr natureza.

04. DO REAJUSTE DE PRECOS
r.lao ttavera .eaiuste de preços durânte o período de vigência da ara'
Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventr':' reduc;'

pruticaáos no mercado ou cancelados por fato que eleve o custo dos itetr: registi,
ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos adjudic'rr''rios, I

clisposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art 65 da Lei :) 8 66f

;o dos preços
rdos, cabendo
l., Sc rvadas as
, de 199 3;

*-
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§1o - Quando o preço registrado tornar-se superiorao preço praticado i, meTCaí1o por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará os adjudicatários para ri cgociar.n.r .r reduçào
dos preços aos valores praticados pelo mercado;
§2o - O adjudicatário obriga-se a repassar êo Fundo Municipal de SaLrrle todo. os pieçL,s c
vantagens, ofertados ao mercado, sempre que esses forem mais v.,ntajosr,,, d,l quc o!;
viqentes;
§30 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registr .los r: , .;dltrdiczrlário
não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
§4o - Liberar o adjudicatário do compromisso assumido, caso a comun, :çào r,, r r., .rrltls da
assinatura do termo de contrato, e sem aplicação da penalidade se c(, iTmacl.r .r vcÍdcidade
dos motivos e comprovantes apresentados;
§50 - Convocar os demais adjudicatários para assegurar igual oportunidi..lc de ír( r.ioc.r.rr,ào;

§6o - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá ,)roceder à rcvog.rç;)o
da ata de registro de preços, adotando as medldas cabíveis para obtenç.,.) da coÍrlrat,rç.)o rr.llS
va ntajosa;
§7o - E vedado efetuar acréscimos nos valores fixados pela ata de regist .; de pt i,i;ol;, rnclusive
o acréscimo de que trata a alínea "d" do inciso II do art.65 da Lei no 8.ó,,6, de 1993.

os. DA VrqÊJleIA
A vigência da presente Ata de Registro de Preços édeL2 (doze) mesc' ^911;1f ^,s ila tlirl;r do
sua assinatu ra.

06, DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
Os itens, objeto desta ARP, deverão ser entregues no almoxarifado:t. Fundc, [4unicirral d(]

Süúde, em ate 02 (dois) dias, contados a partir da solicitação, send., ;ebi,i i)L .ri '.dor
designado para tal finalidade, mediante sollcitação formal e nas quaf i-lade:. i(ji',.. ' ( r-
horário de expediente no órgão.
§1o - Os materiais, quando solicitados, serão fornecidos durante pralc dc viqêncià
estabelecido, em, no máximo, 02 (dois) dias úteis contados da Ori., tn dr.: I ortrcr.ittr.:nto
atestada pelo fornecedor. Findo este, as partes não poderão €Xr.;:r' ul-tr3 da outrl o

exaurimento dos quantitativos previstos no instrumento convocat'rrio, cortsidcrando-se
perfeitamente realizado o objeto contratual.
§2o - O Fundo Municipal de Saúde não se obriga a adquirir os materiair ,egistr.ri;rs ,)l:rstr Ata
de Registro de Preços, nem nlesmo das quantidades indicadas n: planillr'rs, podcndo
promover a aquisição em unidades de acordo com suas necessidades, Í rdendo ainda realizar
l,.itação específica para aquisição de um ou mais itens, hipótese em ( ie, em i.lualdades de
condições e preços, o beneficiário do registro terá preferência, nos terÍi,.j do,,\ri. 15, § 40 dà
Lei 8.666/93.

O7. DA DOTACÃO ORCAMENTÁRIA
As despesas oriundas com o pagamento do referido objeto desta ARP correrão à conta dos
rccursos orçamentários consignados no Orçamento Programa de 20") desrc Fundo, com
dotação suficiente, obedecendo à classificação pertinente.

08. DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES
O rúnao Municipal de Saúde, durante a vigência desta Ata, compromete ,-r a:
. Designar servidor do Fundo Municipal de Saúde para proceder ao receir,inento ( i.,s IrirlÊr,ris;
. Rejeitar os materiais que não atendam aos requisitos constantes no ite,rl 6;
. Efetuar os pagamentos devidos observadas as condições estabelecidasl .resta /\li ;

. Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comDrovar quo ,s preçi rcgrslrddos
permanecem compatíveis com os praticados no mercado.
O(s) adjudicatário(s), durante a vigência desta Ata, compromete(m)-se ..

ti
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. Manter/ durante toda a vigência da Ata de Reglstro de Preços. as ex(;ências de habilitação
ou condições determinadas no procedimento da llcitação que dará origerrr à mesma, sob pena

de sua rescisão e aplicação das penalidades ora previstas;
. Fornecer os materiais conforme especificação, marca, modelo e preço qistrrrt: ; ( ir , luI ma

p rev ista;
. Substituir às suas expensas, qualquer material entregue em desacordr, om as .:,p(r.ltllcaçoes
exigidas e padrões de qualidade exigidos, com defeito, vício ou que vier.. aprese ital problema
quanto ao seu uso dentro do período de garantia;
. Alocar todos os recursos necessários para se obter um perfeito fornecii ento, d,' forma pletta

e satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza ao Fundo Municrpal de Salidr.];

. Rêsponsabiliza r-se por todas as despesas, Obrigações e tribl,'-os de r)rrdÍ1les do

fornecimento, inclUsive as de natureza trabAlhlsta, devendo, quando )licitadc [orn(]ccr iro

Fundo lYunicipal de Saúde comprovante de qultação com os órgãos cornt; rtentes;
. llesponsa biliza r-se por eventuais multas, municipais, estaduais e fec:-:rais, docorr(rrrtes de

faltas por ela cometidas durante o fornecimento;
. llesponsa biliza r-se pelos danos causados diretâmente ao Fundo lYuri,,. Líral clc il.rti,le e/ou à

terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do fornecime,rLo, nãi-,:xclrttrltlc ou

rcduzindo essa reSponsa bilidade a fiscalizaçãO OU O acompanhamento P(rro Funr.:o ÍYtrrttcrpitL ut:

Saúde;
. Responsabilizar-se pela obtenção de Alvarás, Licenças ou quaisqt: - outro' TCrrrtos d(r

Autorização que se façam necessários à execução do fornecimento;
. Não transferir a outrem, no todo Ou em parte, o Objeto firmado corr, , Fulr(jt i"lr ' ' I 'ar d':

Saúde, sem prévia e expressa anuência.
. Não realizar aSsociação com outrem, CeSSãO Ou transferência total c. parcial lorr 'lorno a

fusão, cisão ou incorporação, r". pr"uiu a expressa anuência do Fundo i'iunicipal de saÚde. '

09. DAS PENALIDADES E MULTAS
pelo 

"tras. 
[ü]stifrcado nos fornecimentos, pela inexecução total ] !.1 parclirl do objeto

pactuado, confórme o caso, o Fundo Municipal de Saúde poderá aplic " ao.Acitirdlcatário a!;

soquintes sanções, previstas no art. 87 da Lei no 8.666193, garantid.r r pfévi,, tlt',-'a, serrl

prejuízo de perda da garantia prestada:
I - advertência;
II - multa de b,solu (zero vírgula cinco por cento) por dia, até o má;. rrro de r)%; (dez pur

cento) sobre o valor do(s) material(iS), em decorrência de atraso injustil !.âdo rra exccuçac dcrt

fornecimentos;
III - multa de 10o/o (dez por cento) sobre o valor total do(s) matcrial(is), rlo casr tle

inexecução total ou parcial dos mesmos;
lV - suspensão temporária de participar em licitação e impediment, de clr' rral''lr com a

Administração do Fundo Municipal de Saúde, pelo prazo de até 02 (dois, ros;

v - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administrl. ,ro PÚLr,,ra.

10. D CANCELA ENTO DA ATA DE REGISTRO DE P ECOS

O registro do adjudicatário será cancelado
I - O adjudicatário descumprir as condiçõe
II - O adjudicatário não retirar a nota
estabelecido pela administração, sem justi
III - o adjudicatário não aceitar reduzir

quando:
s da Ata de Registro de Preços;
de empenho ou instrumento cquivalonte rlc praro
ficativa aceitável;
o seu preço, na hipótese d('-ie se i.,irr.- sllperioT

à q ueles praticados no mercado;
lü - O ad.ludicatário sofrer quaisquer das sanções previstas na cláusula ., rterior, ,)ar;igrafos IV

e V.
parágrafo único - O cancelamento de registros nas hipóteses previsti ilos irr, rs t, ll o ly
desta-cláusula será formalizado por despac-ho do órgão gerenciador, assÊr.jurado u colrtradllól iô

e a ampla defesa.

I
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11. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACÃO
Na forma do que dispõe o artigo 67 da Lei no 8.666/93, fica designada;r 'ir.a str( â (.ristir)a de

Souza Pinheiro, para acompanhar e fiscalizar eXeCução da presente Ata ,, Regisil tlL: Preços.

§1o - À fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a cortÍorrnidade do
fornecimento dos materiais com as normas especificadas, se os procedii, entos s.ro acit:quados
para garantir a qualidade desejada.
§20 - A ação da fiscalização não exonera
co ntra túa is.

o Adjudicatário de !,uils resiiorlsabilidades

12. DO RECEBIM NTO DO OBJETO
O objeto da futura contratação será recebido de acordo com o disposto ,)t1.73, I), a e b da Lei

n'8.666/93.

13. DO FORO
As partes contratantes elegem o Foro da comarca de Areia Branca, Estado de serglpe, como
único competente para dirimir as questões que porventura surgire| acerr; llo Í)rC-sont(:l

instrumento, com renúncia expressa por qualquer outro

E, por estarem assim, Justas e acordadas, aS partes assinam este instr .rtnento, ,r Í 'rt ile' que
prod uza seus efeitos legais.

Areia Branca/SE, 

- 

de de 
-- 

.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Contrata nte

FRANCISCO JOSÉ SAMPAIO
Gestor do FlvlS

FORNECEDOR 1

FORNECEDOR 2
(...)

r
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ANEXO
REGISTRO DE PREçOS

F:;fe documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços no 
- 

,i '019, cclcbrada entre
Ct Fundo Municipal de Saúde de Areia Branca, e a empresa cujos 1,rcÇos eslão a seguir
registrados, por item, em face da realização do Pregão Presencial no 04,,. 119 SI{i) FMS.

EMPRESA:

CNPJ: FONE/FAX:

END.: i.-MAIL:
REPRESENTANTE

LEGAL:
UN ESPE úÀnCÀ | var*nITEM QTDE.
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