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ESTADO DE SERGIPE
T.IUNTCÍPIO DE AREIA BRANCA

orvrsÃo DE LrcrrAçõrs E coNTRATos

EDITAL
pnecÃo PRESENcTAL No 11/2019 sRP

1. DrsPosrçÕes PRELTMTNARES

O MUNICÍpfo DE AREIA BRANCA, por através da PREFEITURA MUNICIPAL, inscrita nc

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

aSSfSfÊUCfa SOCIAL, inscrito no CNPJ sob o no L4.787.72010001-53 e do FUNDO
MUNICIpAI Oe SaÚDE, inscrito no CNPJ sob o no 11.402.09L10001-08, por intermédio de

seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria no 16612018, torna ptiblico, para

conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação do tipo MENOR PREçO POR ITEM,
sob a modalidade PREGÃo PRESENCIAL No 11/2019 SRP'
DATA DE ABERTURA: 20 dC MAIO dC 2019'
úôRÁÀro: oeh (oito horas)
LSCAL DA 5ESSÃO PÚBLICA: Praça Jovlnlano Freire de Oliveira , s/t1o, Cenlro'
1.1. A licitação será regida na forma da Lei no 10,520/02, Lei no 8.666193, Decreto Municipal

n" 958/2018 e Decreto Municipal no 86412O!7, e ainda, pela Lei Complcnrentar nc i23/2006 e
iN 05/2014, observadas as alterações posteriores introduzidas nos refericios diplomas legais.

1.2. Fazem parte deste instrumento convocatório os seguintes anexos: , i

ANEXO I TERMO DE REFERENCIA; :. ]

ANEXo ri MoDELo DE DECLARAÇ4o DE ENQUADRADA NA CoNDIÇAO DE ME/,EPFl;, 
:

ANEXO III MODELO DE PROCURAÇAO; _a _ , , ,

ANEXO rV MODELO DE DECLARAÇâO REQUISITOS DE HABILITAÇAO; __ _
ANEXo V . MoDELo DE DECLARAÇÃO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES; P . ;

ANEXO VI - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

2. DO OBJETO

2.1. A presente licitação tem como objeto o registro de preços para aquisiçcio futura. e

parcelada de pneumáticos para atender às demaÁdas das Secretarias da Prefeilura e.dos
Fundos Municipais de Assistência Social e de Saúde, nos termos do Decreto Municipai n"

864lZOl7, conforme especificações técnicas constantes no Anexo I deste Edital

3. DOrAçÃO OnçaMENTÁRrA

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

orçamentários consignados no Orçamento Programa de 2019 deste Município e dos respectlvos

fundos Municipais ãe Assistêncii Social e dã Saúde com dotação suficiente, obedêcendo à

classificação perti nente.

4. CONDrçõeS PARA PARTTCTPAçÃO 
,., j,: .r

4.1. Somente poderão participar desta Licitação (exceto para o item de no 76), em"virtude d<:

valor máximo estimado para cada item, em atendimento aos preceitos do art. 48, rhc' I dq L.9i

Complementar no L23, de 14 de dezembro de 2006, com a redação dada pela Lei

Complementar no !47, de 07 de agosto de 2014, as Microempresas (ME) e Empresas de
pequeno porte (EPP), assim comprovãdas mediante apresentação, no ato do credenciamento,
de'Oeclaração de enquadrada na condição de MEIÊ.PP, podendo adotar como modelo r: disposto
no Anexo II do presente instrumento, e ainda, também poderão participAr os

Microempreendedores Individuais (MEI), sendo que esses demonstrarão tal condição.'apqqas

apresentando o registro de inscrição na receita federal; 1,,

4.2. Estarão impedidos de participar, direta ou indiretamente, de qualquer fase deste processo

licitatório, os interessados que se enquadrem em uma, ou mais, das situações a sequir:
1
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a) Empresas em estado de falência, de concurso de credores, dissolução ou liquidação;
bj Consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;
cj fmpresas que tenham sído declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração
píblica, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, bem como as que esteiam punidas,

com suspensão do direito de contratar ou licitar com a Administração Pública;
d) Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao órgão promotor da licitação, bem

assim empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico.
4.3. A participação na licitação importa total ã irrestrita submissão dos proponentes às

condições deste Edital.

5: DO CREDENCIAMENTO E REPRESENTAçÃO

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

deste certame, venha a responder pela empresa licitante, devendo, ainda, no atcj''de entrega

dos envelopes, identificar-se, exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento
equivalente; :

5.2. O credenciamento é condição obrigatória para a participação das Licitantes neste Pregãc,

ou seja, ofertar propostas (lances), bem com praticar todos os demais atos inerentes a e:iq
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 qu

instrumento pargcular, neste último caso acompanhado de cópia do contrato social vigente da

empresa que representa, com poderes para formular ofertas e lances de preços, ofe'recer

recursos e desistir deles e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do

proponente, procuração ou carta de credenciamento firmada pelo representante legai da

empresa, nos termos de seu Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, documento esse a

ser' apresentado, visando a comprovêção da condição do titular, para delegar poderes ao

representante a ser credenciado, E imprescindível que estejam expressos os podere.s

delegados, inclusive os de firmar declarações, desistir ou apresentar razões de recurs!: ,9

praticar todos os demais atos pertinentes ao certame e, no caso de ser sócio, pi'oprietário,

dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respec!,ivo

fstátuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos'e
assumir obrigações em decorrência de tal investidura, exibindo a Carteira de Identidade ou

outro documento equivalente; i ..r'

5.4. As Licitantes d'everão apresentar declaração dando ciência de que cumprem plenamenle

os requisitos de habilitação, como condição para a participação nesta licitação, colforme
disposto no inciso VII do art. 4o da Lei no 10.52012002 e inciso V do art, 10o do, peçreto

{iunicipal no 958/2018. A referida declaração deverá ser apresentada juntaqentg,,EoT o

documento de credenciamento, fora dos envelopes que contém os documentos dç hakriiitação q

proposta, podendo utilizar como modelo o estabelecido no Anexo IV, desle Editai; '

5.5. A proponente que não trouxer o documento referente ao credenciamento, nõo terá. sua

proposta por escrito invalidada, mas não poderá participar das fases dc lances Pode até Ser

deciarada vencedora, desde que nenhum lance verbal supere, em menor preço, 3 5r-ia propÇs[':

por escrito ou que as demais proponentes venham a sei desclassificadas, sucessivamente.,,na

habilitação;
5.6. Nã; será admitida a participação de um mesmo representante legal e/ou procuradqr para

mais de uma Licitante;
5.7. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante rctardatária, a pão ser

como assistente ao ato Público.

I
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6. DA AnRESENTAçÃO, DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

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

Documentos de Habilitação será pública, dirigida pelo Pregoeiro, em conÍormidade com e'st.e

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

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

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

inÍor

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

intes infor

6.5. Não será a«lmitido o encaminhamento de proposta via fax, postal, por m
similar;
O,O. npós o recebimento dos envelopes, não serão aceitas juntadas ou substituições de

quaisquer documentos, nem a retificação de preços ou condições;
6,7. O recebimento dos envelopes Àão conferirá às proponentes qualquer direito cor]tra o

Município,observadaSaspreScriçõesdalegislaçãoespecífica'

7. DA PROPOSTA DE PREçOS

7.t. o envelope "1", com o título "PROPOSTA DE PREÇoS", deverá conter: !

t.L,L. A(s) proposta(s) de Preços da(s) Licitante(s), redigida com clareza, em língua

portuguesa, salvo qruàtô a expreésões técnicas de uso'corren[e, sem alternutiul]l ?T:nd:::,
1.asurás ou entrelinhas, datada e assinada pelo representante legal da empresa licitante.qu por

SeUprepoSto,legalmenteestabelecido;...']'..,
7.L.:2. Os preços serão apresentados em algarismos para os valores unitários e totais dos

itens, e em algarismos e por extenso para ã valor giobal da proposta, ,cotadol u* To,:ju
nacional e englóbarão todas as despesas diretas e indiretas, inclusive os tributos, taxas, custos

com embalagens, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, frete, sêSUl-o,,,instiiiação,

etiquetagem,- mão-de-obra, etc., e quaisquer outros necessárias ao cumprimento.do,objeto
desia Liéitação. Não será permitido, portanto, Çuê tais encargos sejam discriminados em

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

corrente, agência e respectivo Banco e, se possível, correio eletrônico (e-mail);
7.L.4. Desirição detalhada dos materiais, com as características técnicas, inclusive ma[Çê,i

observando-só as especificações contidas no Anexo I - Termo de Referência;

7.L.5. O prazo para entregados materiais objeto desta licitação será de, no máximo Q2 (dqis)

diaSúteiS;contadosdadatadeaceitedaordemdeFornecimento;
7.L.6. Existindo discrepância entre os valores unitários e totais, prevalecerão os unitários e,

havendo discordância entre os valores em algarismos e por extenso, prevalecelão,,estes

úítimos; : '..
7.L.7. Os preços serão fixos e irreajustáveis durante o período de vigência da ata, e.dgv'erão

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

licitado; \./
13
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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 consecutivr:s, contado da

data estipulada para sua entrega, o qual, se maior, deverá ser explicitado na propcsta,
Caso o referido prazo não esteja expressamente indicado na proposta, r,. mesmo será
considerado como aceito para efeito de Julgamento.

8. DOS DOCUMENTOS DE HABTLITAçÃO

8.1. Da Forma De Apresentação
8.1.1. A Licitante deverá incluir no envelope no "2", com o título - DOCUMENTCS DE
HABILITAÇÃO, os seguintes documentos em original (desde que esses possam íicar retídos e
ser autuados no processo), por qualquer processo de cópia autenticada'pôi'' cartório
competente ou por servidor da Administração, ou publicação em orgão da Imprensa Oficial;
8.1.2. Caso as cópias dos documentos venham acompanhadas dos originais, esses últimos
deverão vir fora do envelope de documentação a fim de evitar transtornos e facilitar, qs
trabalhos do Pregoeiro.
8.2. Da Habilitãção Jurídica r: '

8.2.1. Registro Cómercial, no caso de empresário individual; ' "r i :

A.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, enr se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de Sociedades Anônimas, acompanhaCo Ce

documentos de eleição de seus administradores, no qual deverá estar contempiado, denlre os
objetivos sociais, a execução de atividades da mesma natureza ou compatíveis com o objeto
da licitaçãoi ti r, ; .

8.2.3. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedicto pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir; i , '

8.3. Da Regularidade Fiscal e Trabalhlsta .:,, | ,)::
8.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministérig {,a
Fazenda;
8.3.2. Prova cJe inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadua! ou Municipal, se houv+)r,
relativo ao domicílio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatívei
com o objeto deste Edital; j .,i,
8.3.3. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), através de Cer:ridãrr
Negativa de Débito - CND; ., . : ,

8.3.3.1. Tal regularidade poderá ser apresentada em separado ou conjuntamente, m*djante
apresentação da prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional expedita nos ierrros
cja Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2 de outubro de2074; | ,r

8.3.4. Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, relativo ao FGTS, expedido ,pelâ Caixa
Econômica Federal (CEF);
8.3.5. Certidões de regularidade de situação para com as Fazendas: Federal, rlediante a

apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e Díyida
Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional ou pela Secretaria da
Receita Federal, conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1.751, de 2 de outubrc de 20d4,
alterada pela Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.821, de 17 de outubro de 2Ô14; Estadual;
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Estaduais, emitida pela Fazenda
Estadual do respectivo do domicílio ou sede do licitante; e Municipal, mediante apresqnlaEãp
da Certidão Negativa de Débitos Municipais, emitida pela Fazenda Municipal do respectivo do
domicílio ou sede do licitante; Í.. i ,

q.3.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, snediantb a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;
8.3.7. A comprovação de regularidade fiscal somente será exigida no caso de virenr a ser a(s.)
adjudicatária(s) deste certame, nos termos do art. 42 da Lei Complemer)Lar no 123/2()06;r
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8.3.7.1 No entanto, as licitantes deverão apresentar os documentos clcncado:; rtos 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 regularidade fiscal exrgida neste
Edital, será(ão) assegurado(s) o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partrr do monrctntrr
em que for(em) declarada(s) à(s) vencedora(s), prorrogáveis por igual período, a crité;ic dcr

Município, parit a regularização da documentação, pagamento ou parcelamenic do débito, e

emissão de evenLuais certidões negativas ou positivas com efeito de cerlidão necativa;
8.3.7.1.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8,3,7.i.1,
implicará decadôncia do direito à(s) contratação(ões), sem prejuízo das sanções previstas no

aft. B1 da Lei po 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar as,L.icitantes
remanescentes, na ordem de classlficação, para celebrar(em) a(s) contratacão(ões), ou
revogar a licitação.
8.4. Declaração Relativa e Trabalho De Menores
8.4.1. Declaração firmada pela Licitante, nos termos do modelo - Anexo V c{gste Editai,
expressando que não possui menor de dezoito anos em trabalho noturno, pengoso ou
insalubre, e menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na r;ondição Ce aprendil,
a partir de quatorze anos. :, ,

8.5. Da quatificação técnica: r, r.;
8.5.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e r-ompatív9i ent
características com o objeto da licitação (art.30, II e §1o, I da Lei no 8.666/93); :

8.5.1.1. A comprovação de aptidão supramencionada será feita por atestado(s), r:,-t

certidão(ões) de fornecimento similar(es) de complexidade tecnologica e operaciorral
equivalente, em nome da licitante, fornecidos por pessoas jurídicas de direito públ,icc ou
privado.
8.6. Da Qualificação Econômica Financeira
8.6.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo drstribuidolJa sede da
pessoa jurídica, ou da execução patrlmonial, expedida no domicílio da pessoa Íísica, No caso
do documento mencionado neste item não fixar prazo de validade, o mesmo serir c'onsiderado
30 (trinta) dias da data de sua emissão;
8.7. Os documentos emitidos via Internet, por órgãos ou entidades pública.s, Ctspensam a

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

documento apresentado, inclusive quanto ao prazo de validade, os mesmos poderãp' ser
conferidos via Internet durante a sessão, para verificação da regularidade. A Adminlstração
não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos cje inforrnqções,
no momento da verificação da habilitação, Ocorrendo essa indisponrbilidade e nâo..:;pndc
apresentados <;s documentos alcançados pela verificação, a Licitante será inabilitada; ,, ,,
8.8. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em subsiituiç.io aos
documentos requeridos no presente Edital e seus anexos;
8,9. Promovida a homologação da licitação, esta será devidamente comunicada-a todos os
licitantes, ficando os documentos das demais empresas interessadas cm poder do P:'egoeiro
(sob a guarda da Comissão de Licitação), pelo prazo de 15 (quinze) dias, findos os quais a

documentação deverá ser retirada, sob pena de inutilização

9.DoPRocEDIMENToEJULGAMENToDAsPRoPosTAsEDAHABILITAçÃo

9.1. No local, dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital, será aberta a sessão de
processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados; r,, r ,

9.2. Após a íase de credenciamento das licitantes, o Pregoeiro procederá a abertuia. da5
Propostas de Preços, verificando, preliminarmente, a conformidade cjas propostas.ccm os
requisitos estabelecidos no instrumento convocatório e seus anexos, com a con§eoiq.ente
divulgação dos preços cotados pelas licitantes classificadas;
9.3. Para fins de julgamento e classificação das propostas será adotado o critério Ço,MENOR
PREçO POR ITEM, observados os prazos máximos para o fornecimento, as esp,eci,ficaçõeq

e ríl

5
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seus anexos, bem como a compatibilidade dos preços propostos com os praticados n'o

mercado;
g.4. Serão qualificadas pelo pregoeiro para ingresso na fase de lances a Licitante que

apresentar a prOpoSta de men6r preçO, em Conformidade com o Anexo I, e as demais

Licitantes que teni-ram apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em atii 10ol:

(dez por cento) à de menor preço. Para julgamento e classificação das propostas será adoladc:

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

anterior, serão seleiionadas as propostas que'apresentarem os menores preços' até o máximo

de S (tiês), independentemente do valor. No caso de empate nos preÇos, serão adrnitidas

todas as propostas empatadas, seja qual for o número de licitantes;
9.6. Caso duas ou mais propostas escritas apresentem preços iguais, será realizaÇo sorteio,

também, para determinação da ordem de oferta dos lances; '

g.Z. O pregoeiro convidaiá, individualmente, as Licitantes qualificadas, na forma dos'itens 9.3

a 9.6, a apresentar os lances verbais, a começar pela autora da proporau sscriúa de maior

preço, seguido <Jas demais, em ordem decrescente de valor; (' '

9.g. O pregoeiro poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo para lanr-es, bem comp

o valor ou percentual mínimo puru rudrção dos lances, mediante prévia comunicação às

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

9.9. Somente sarão aceitos lances cujos valores sejam inferiores ao último apresentado;

ó.i0. l,,to to.unt. aos preços, às propostas serão verificadas quanto à exatidão das oper:aq;§es

aritméticas que conduziram ao valor total do item orçado, procedendo-se às correç§es np caso

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

eietuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta;

9.11.Será(ão)vencedora(s)aquela(s)queofertar(em)omenorpreçoporitem;..':,'.'.i.
9.12. A etapa de lances seiá consideiaáa encerrada quando, indagadas pelo Piegoeirc, todas

as participantes qualificadas manifestarem desinteresse em apresentar novos -iances, pu

quando encerrado o prazo estipulado na forma do subitem 9'B;
9.13. Caso não se realizem lances verbais, será verificada pelo Pregoeiro a conformidade entre

a(s) proposta(s) escrita(s) de menor(es) preço(s) e o valor estimado para .a contrataçâo,

ficando vedada a aceitaião de proposta(s) com valor(es) superior(es) ao(s) estimado(s) lq
Termo de Referência - Anexo I deste Edital, no(s) item(ns) correspondente(s);
g.14. Declarada encerrada a etapa de lances e ordenadas as propostas, o Pregoeiro examinará

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

motivadamente, a 
'respeito, ficando vedada a aceitação de proposta(s), com valor(es)

unitário(s) superior(es) a(os) estimado(s) no Termo de Referência -.Anexo I dqste,Edital,
no(s) item(ns) correspondente(s) ;

g.1S. O pregoeiro poderá negociar com a autora da oferta de menor valor, conr vistas a

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

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

b) Contiverem cõtação de objêto diverso daquele requerido nesta licitação. ,, . ,

g.L7, Sendo aceitável(ié) a(s) proposta(s) final(is) classificada(s) em primeiro lugêr, in.cluswe

quanto às amostrar, àpór négociação com o Pregoeiro, será(ão) aberto(s) o(s) envelppir(,s')

contendo a doctrmentação de Éabilitação da(s) licitante(s) que a(s) tiver(em) formulado, para

confirmação das suas condições de habilitação, descritas no item B deste edital; ' ,'
g.1g. Se a oferta não for aceitável, ou se a Licitante desatender as exigências 

. Pa[Q :a
Á"nifit"ção. o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes de menor preço,.negociará §om a

sua autóra, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará.as condições de

habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cuja atltora

atenda aos reqgisitos de habilitação, caso em que será declarada vencedora,Oq(s) lote(s)

ofertado(s);
\.-'.{.
\,\o
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9.19. Todas as propostas e os documentos de habilitação serão rubricados, obrigatoriamente,
pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos representantes legais das Licitanles presentes à

sessão deste Pregão;
g.20. Ultrapassada a fase de análise das propostas e amostras e abertos os envelopes

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

a proposta, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento;
g.21. O encerramento de quaisquer das sessões, será lavrada Ata de Reunião, para

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

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

g.22. Toda e qualquer declaração feita pelos representantes legais e/ou procuracores das

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

assuntos relacionados com a sessão respectiva que não tiverem registro na referlda Ata;
9.23. Constatado o atendimento aos requisitos de habilitação previstos nç!,!'i. Edital,, 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 'a' decisão''rJo
pregoeiro, a(s) mesma(s) aguardará(ão) o encerramento das fases de Classificação,, d.as

propostas e de verificaçáo doÀ Documentos de Habilitação das proponentes, de acordo 'com a

ordem de classificação, para que se manifeste contra a decisão do Pregoerro;
g.25. Se todas as propostas forem desclassificadas ou todas as Licitantes inabilitadaq,,q
pregoeiro poderá fixar o prazo de I (oito) dias úteis, nos termos do art. 48, § 3P.. da Lei

8.666/93 e alterações posteriores, para apresentação de outras propostas, oiu. I nova
documentação, escoimadas das causas da desclassificação ou inabilitação.

10. DO RECURSO, DA ADJUDTCAçÃO E DA HOMOLOGAçÃO

10.1. Ao final da sessão e declarada a Licitante vencedora pelo Pregoetro, quaiqtler Licitante
poderá manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer, com registrc em Ata Ca

síntese das suas razões, nos termos do Art. 10, XX, do Decreto Municipal no 958i2018, desde
que munida de carta de credenciamento ou procuração com poderes específicos para tal ' {s
Licitantes poderão interpor recurso, no prazo de 03 (três) dias úters, ficando as deqEis
Licitantes, desdo logo, intimadas para apresentar contrarrazões por igual prazo, que começará

à correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;
10.2. A falta cle manifestação, imediata e motivada, da Licitante, ou sua ausência na seSsSa,

importará a decadência dó direito ao recurso, ê â adjudicação do ob.leto da licitação:,pqio
pregoeiro a vencedora e ao encaminhamento do processo à autoridade competenie oara

homologação;
1O.3. ó acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíváis de

a proveita mento;
10.4. Os recursos e as contra razões interpostas pelas Licitantes deverão ser,en,tregues no

setor de licitação deste Município, no praizo estabelecido no item 10.1, das Eh às 121i1,

diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados; -: ,

10.5. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou q'r§aminhá-lo,

devidamente irtformado, à autoridade competente; ' , ,

10.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos pralicados, a autorioade
competente adjudicará o objeto do certame à Licitante vencedora e homologartá, o

procedimento;
1O.7. O recursç terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidaÇão dos atos
insuscetíveis de aproveitamento. ,; i,: ;-,,:

i.

r
t\

:
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12.1. A execução do Registro de Preços será fiscalizada pelo se.rvidor José Eduardo,Rodriguç5

Oliveira, com autoridade para exercór, em nome deste Município, toda e qualquer ação de

orientaçãogeral,controleefiscalizaçãodoobjetodaata'

13. DO PAGAMENTO .' I i'
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11. DO REGTSTRO DE PREçOS

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

de Registro de Preços, como previsto no art. 64 da Lei no 8.666/93;
11.2. A adjudicação do objeto será efetuada mediante assinatura da Ata de Registro de
preços; a empresa adjudicatária, que convocada, no prazo de validade de sua proposta, a

assinar a Ata de Registro de preços, vir a desistir de assinar a mesma, ser-lhe-ão atribuidas as

penalidades prevista em Lei e neste Edital, respeitado o direito de recurso;

11.3. A licitante adjudicatária deverá manter, durante toda a validade do Registro de Preços,

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

nabiiitação e qualificação aqui-eiigidas, na forma do art, 55, XIII da Lei no 8.666/93;
LL.4. A Ata de Regisiro de Preçõs decorrente desta Licitação terá validade de 01 (um) ano,

contado a partir da data de sua assinatura, nos termos do art' 15, §3o, III da Ler n"'B;666193;

11.5. A assinatura da Ata de Registro de Preços terá efeito de compro;:risso parô o

fornecimento dos materiais nas condições e quantitativos estabelecidos neste Edital;

11.6. Os preços registrados poderâo ser revistos em caso de desequilíbrio econôlrriçp 1

financeiro do, n,usrno-r, ". decorrência de eventual redução daqueles praticados tro mercado;

LL.7. Os licitantes que não sagrarem-se vencedores na fase de lances, poderão,.n.o erlta,nLo,

pptarem por faz.er parte do ca?astro de reserva, igualando os valores aos d-o(s)-l':lt1l1!-§)
adjudicatário(s), a ordem de cadastramento será dada seguindo-se a sequência de colocaçac

na referida fase de lances.

12. DO ACOMPANHAMENTO E DA FTSCALTZAçÃO

13.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a entrega dos matei:iais,

mediante apresentação das notas fiscais/faturas, objeto do Registro de Preços. As. refÊfida§

notas fiscais deveráo ser apresentadas no protocôlo deste Município, acompanh.e.dut qa

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

atãstado pelo setor competente do Município, certidão de Regularidade Fiscal pãra com as

Fazendas Federal, Estadual e municipal, e perante o INSS, FGTS e CNDT;

fg.Z. Na hipotese de estarem os documentos discriminados no item 13.1 cotn a validade

expirada, o pagamento ficará retido até a apresentação de novos documentos, deltq:-: do prazo

de validade, não cabendo ao Município nenhuma responsabilidadc sobre , o ., atraso no

pagamento )

13.3. Decorridos 15 (quinze) dias contados da data em que os pagamentos estiverem retidcs,

sem que o fornecedor apresente a documentação hábil para liberação dos seus créditos, o

registio do mesmo poderá ser cancelado, ficando assegurado a ele, tão somenLc, o direito ao

recebimento do pagamento dos materiais efetivamente entregues e atestados na forma .do

item 13.1, " I

l

14. DOS REAJUSTES DE PREçOS

14.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual red:-rçãc dos

preços praticados no mercado ou cancelados por fato que eleve o custo dos itens reqistrados;

caOánaà ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos adjudicatário-s, qbservadas

as disposiçõesiont|das na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei no 8.666t de 1993;

I

:ll
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L4.2. Quando o preço registrado tornar'se superior ao preço praticado no mercado por mc"rtiv'o

superveniente, o órgão gerenciador convocará os adjudicatários para ronegociar-em a redução

dos preços aos valores praticados pelo mercado;
14.3. O adjudicatário obriga-se a repassar ao Município todos os preços e vantagens.
ofertados ao mercado, sempre que esses forem mais vantajosos do que os vigentes;
L4.4. euando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o adiudicatário
não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
L4.4,1. Liberar o adjudicado do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra anl-es da

assinatura do termo de contrato, e sem aplicação da penalidade se confirmada a vrli-acidade

dos motivos e comprovantes apresentados; 'r '

L4.4.Z.Convocar os demais adjudicatários para assegurar igual oportunrdade de nectoctação; 
l

L4.4.2.L. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deveiá proceder"a
revogação da ata de registro de preço!, adotando as medidas cabíveis para cbtenção da

contrataçãomaisvantajosa; . i ---_-.,:L4.4.2.2. É vedado efetuar acréscimos nos valores fixados pela ata rJe registro d" pli.ç.9.rl

inclusive o acréscimo de que trata a alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei no B 566, de i'993.

15. DAS CONDrçõES DE RECEBTMENTO DO OBJETO
:....: ,,,.

15.1. O seu recebimento dar-se-á de acordo com o arl.73, inciso II, alíneas uu' 
" 

r'5)r' rja i--ei

8'.666193, com alterações posteriores; i ,i, .

iS.Z. Os itens, objeto desta licitação, deverão ser entregues nas sedes dos respectivÇ,s,,entes:

Secretarias da Prefeitura, Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipai cíe 5aúde,

sendo recebidas por funcionários do local destino, de forma parcelada, media.ntersolrcitação

destas e nas quantidades indicadas pelas mesmas, no horário de expediente, conriüilos a partir
da solicitação; .' '. i,,

15.3. Os materiais, objeto da Ata de Registro de Preços, deverão ser fornecidos durante .o
prazo de vigência estabelecido. Findo este, as partes não poderão exigir uma da oufi'a ,b
exaurimento dos quantitativos previstos no instrumento convocatório, pol' merainpr;te
estimativos, considerando-se perfeitamente realizado o objeto contratua I ;

15.4. As quantidades indicadas no Termo de Referência Anexo I são meramente estimativas,
podendo ser alteradas para menos, de acordo com as necessidades deste Município e Ccrs

Fundos de Assistência Social e de Saúde; ,' ' i

1S.5. Os fornecimentos executados em desacordo com o estipulado neste instrurnento e na

proposta da adjudicatária serão rejeitados, parcial ou totalmente, conforrne o caso, :., ,

iS.'O. Caberá ão fiscal da Ata, o recebimento e a atestação da(s) Nota(s) Fiscal(is)'fatçra(s)
correspondentes aos materiais entregues ao município, em pleno acordo com as esoeci{i,caçõçs

contidas no Anexo I deste Edital.

16. DAS SANçÕES ADMTNTSTRATTVAS
. I -l ' 

:

16.1. Iniciada a sessão do pregão, não cabe desistência das propostas pu lance$ .e,a
proponente que se recusar a cumprir a obrigação, bem como vier a fazê-lo fora das condiçoes

e especificaçõe. por ela propostas inicialmente, estará sujeita, de acordo com,a gravidade, <ip

falta e a critério do Município, aS seguintes sanções administrativas: ,r., i i,.il
16.1.1. Advertência; ' 

,

16.1.2. Multa na forma prevista no item 16.2; r , ',

16.1.3. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratq:'i:om a

Ad m inistração;
16.1.4. Declaração de inidoneidade pa ra licitar ou contratar com a Administração P

t6.2. A multa a que se refere o item anterior será ap licada até o limite de 2L't

cento) do valor da adjudicação e, no caso de atraso não justificado devida mente, brar-.çe

1olo (um por cento) por dia, sobre o valor da respectiva N ota de Empenho, o que :l ão impediiá;
a critério do Município, a aplicação das demais sanções a que se refere o item 16,1, podenrlo a
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multa ser descontada dos pagamentos devidos pelo Município' ou cobrada diretamente' da

empresa, amigável ou judicialmente;
16.3. A Licitante que ensejar o retardamento da execução do certarne, nãc mantiver a

proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se dc modo inidôneo, fizer
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da anlpÍa
defesa,iicará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco)

anos, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais, tudo proporcionalmente ao

grau de culpabilidade da conduta apenada, enquanto perdurarem os motrvos determinados da

[unição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aiplicou a

penalidade;'L6.4. A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla

defesa por'parrô da adjudicatária, na forma da lei.

17. DAS DTSPOSTçõES Flnars

L7.L. Até 3 (três) dias úteis, antes da data fixada para recebimento das propostas, nos ternro-§

da art. 11, do Decreto Municipal po 958/2018, qualquer pessoa ptrderá soltc,iiqr

psclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste Pregão; , ,., i,,

L7.L.1. A apresentação de impugnação contra o presente edital devcrá ser protocolad,a rro

Setor de Licitação deste Município, no horário das 8h às 12h, diariamentc, exceto aos sebadqs,

domingos e feriados; ,. ,,,:i ,,
Lj.t,i. O esclarecimento de dúvidas e informações, sobre o presente Edital, pcde:;ãc ser

iequeridas, por escrito, ao Pregoeiro ou Membros da Equipe de Apoio no Setor de Liciiações e

Contratos do Município, no Éorário das O8h às !2h, diariamente, exceto aos 'sábados,

domingos e feriados, inclusive, pelo Fone/Fax: (0XX79) 3288-1502, ou pelo e'
mail : licitaab@g mail,com ;

17.1.3. O Pregoeiro decidirá sobre a impugnação no prazo de 02 (dois) dras úteis;
L7.t.4, Caso ieja acolhida à impugnação contra o ato convocatório, será designada nova Cata

para a realização do certamei
L7.2. euatquer modificação no Edital será divulgada pelo mesmo instrumento'Ce pubiicação

em que-se d'e, u texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quai:do,

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas; , l; .','L7.g. Caso a adjudicatária não compareça para receber a Nota de Empenho, no praza'de Q5

(cinco) dias conlecutivos do recebimento do aviso da adjudicação, ou, quando convocada

àôntro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar situação regular, de qure t'rata o
item B, deste Edital, o Município poderá convocar, para substituir a empresa ve[rceCt):"a, as

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

condições de suas propostas, podendo ser negociada a obtenção de melhor preÇo, verificandg:
se a aceitabilidade da proposta e o cumpriménto das exigências habilitatórias, r:u reüogará o

Processo Licitatorio, observado o interesse público;
17.3.1. Os documentos, exigidos para esta Licitação, poderão ser apresentado§,em crigin,ai
(desde que essos possam ficar retidos e ser autuados no processo), por qualquer processo 

ç1e

àóptu arienticada por cartório competente ou por servidor da Administrac;ão ou publicaÇfq e-m

órgão da Imprensa Oficial. Os que forem de emissão da própria proponente deverãg rsQi
dalilografados ou impressos em papel timbrado da Licitante, registrar o número desta

ticitaião, estar datador e assinados por seu representante legal ou preposto legaimente
estabelecido. A exibição do documento original ao Pregoeiro dispensa a autentiéação em

cártório; r,i:..,,r.,i
L7.4. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da

disputa, respeilada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde, ,quq não

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

L7,5. O resultado do presente certame será divulgado no Diário Ofrcial do Mun:cípio, bein

como os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação;
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L7.6. A(s) vencedora (es) desta licitação deverá(ão), durante a sua cxecução, manter as

condiçõesdehabilitaçãoapresentadasnálicitação;.
L7.7. o Edital compláto será disponibilizado e ietirado gratuitamente no Setor der Licitações do

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

estando disponível para atendimento nos dias úteis, das Bh às 12h, na Sede da Licitaçãc,

descritos no preâmbulo deste Edital;
t7.g. O pregoeiroí no interesse público, poderá relevar omissões puramente forri':ais,'desde

|uenãorestáinFringidooprincípiodavinculaçãoaoinstrumentoconVocaLório;
tz.g. E facultada uá er"go"iro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase lesta licÍtação, a

promoção de diligência áestinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo,

inclusiúe para verificar a compatibilidade das especificações do objeto ofertaco oiante dos

requisitos previstos neste Edital e seus anexos, vedada a inclusão posterior de ciccumento ou

informação que deveria constar originariamente da proposta ou na docurnêntação de

esentaÇão de suasL7.tO. As Licilantes assumem todos os Custos de preparação e apr
propostas e o Município não será, em nenhum caso, responsável por esses çusfgsf
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório; ;,

LZ.tL. As propon.ni"r são résponsáveis pela fidelidade e legitimidade das informaçõe9,ri,dçd

documentos apresentados em qualquer fase da licitação;
t7.t2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente qyer impgs?, a

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiá dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecÍdpFr desde

que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário; . ,

L7.L4. Na contagem dôs prazosistabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia

do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos e;-n dias de

expediente no MunicíPio;
17.15. O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não iniportará nc

afastamento da Licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificaçâo e a exala

compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública do l>regão:, t,ii,
fz.iO. A apresentaçâo da proposta implicará pleno conhecimento e aceitação, por parte da

Licitante, das condiçáes estabelecidas neste Edital e seus Anexos; , ; I

!7.L7. Nenhuma indenização será devida às Licitantes pela elaboração erlou apreserttaç5<r'Je

quaisquer documentos relativos a esta licitação; , ,:'r.
17.1g. A homotogação do resultado desta licitação não implicará em direito a ccnt'atqÇão,

sálvo disposição em contrário; .:r,' ,:.'

tZ.Lg. A criierio do Pregoeiro, o início dos trabalhos poderá ser prorrogado em ate i0 (dez)

minutos da hora estabelecida neste Pregão; 
:

L7.ZO. Caso o Pregoeiro julgue convéniente, a seu critério exclusivo, poderá, s.uspender a

reunião em qualquui fure, â frn de que tenha melhores condições de analisar as propostas Ôu

documentos apresentados, encaminhando-os às áreas envolvidas para manifestaçãc, ou pai'p

pioÀorur diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do.O1ole.s;o,, 
_,ll*,:,q"

que não implique em inclusão de documento ou informação que deveria constai inicialmente;

devendo proceder ao registro em Ata, da suspensão âos trabalhos e a continuidade,dÓs
mesmos;
:-: .2t. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apo_ip.; , ,

L7.22. O Município reserva-se o direito de:
a) revogar, no todo ou em parte, sempre que forem verificadas razões de interesse público,

decorrentes de fatos supervenientes, ou anular o procedimento licitatór.ro, quando

constatadailegalidadenoseUprocessamento;:..
b) alterar ur .on-dições deste fdital, reabrindo o prazo para apresentação de propostas, na

forma da legislação, salvo quando a alteração não afetar a formulação das,mqFTqs;
c) adiar o recebiménto das propostas divulgando, mediante aviso público, a no\/â data.

{,,ll'|j
j. t . ...,:

t'

. ,,ll:'

rl .
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L7.Zg. O Município poderá cancelar a Nota de Empenho que vier a ser emitida, e;rr

decorrência desta licitação e cancelar a correspondente ARP, independentemente de

interpelação judicial ou exiraludicial, ficando assegurado o contraditório e o direito de defêsa:

aj for-requerida ou decrelada a falência ou liquldação do adjudicatário, ou quando ela for

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

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

com qualquer orgão da Administração Pública;
c) em cumprimentó Oe determinaçãó administrativa ou judicial que declare a r'ulidade da

adjudicação.
L2.24. 

'O tqrÁi.ipio não se obriga a adquirir os materiais e produtos registrados na Ata de

Registro de preços, nem mesmo das quantidades indicadas nas planilhas, podendc promover a

uqüi.ição em unidades de acordo com suas necessidades, podendo ainda realizEr licitação

especí?ica para aquisição de um ou mais itens, hipótese em que, em igualdades de condiçõe,s,e

preços, o beneficiárió do registro terá preferência, nos termos do Art. 15,,,§ 40 da LPi

8.666193. ' ,

18. DO FORO

1g.1. O Município elege o foro da Comarca de Areia Branca para dirimir qualquer questão

relacionada com o presente Edital.

Areia Branca/S

FRAN S SILVEIRA CRUZ
eiro

0B de de 2019

I

.r; (l

)- z.
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pnecÃo PRESENcTAL No t1l2019 sRP

ANEXO I

TERMo DE REFERÊrucra coNsoLrDADo

1. OBJETO
Registro de preços para aquisição futura e parcelada de pneumáticos para atender
demandas das Secretarias da Prefeitura e dos Fundos Municipais de Assistênc:a Social e
Saúde.

2. FuNDAueNreçÃo LEGAL
Amparo legal ao disposto na Lei po 10.520/02, Lei po 8.666193, Decreto lVunicipal n"
958/2018 e Decreto Municipal no 864/2017, e ainda, pela Lei Complementar no 123/2006 e IN
05/2OL4, observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais'

3. JUSTTFTCATTVA PARA A CONTRATaÇÃO:
Na forma do art. 3o, inciso I, da Lei noL},52012002, justifica-se aqui a necessidade da futura
contratação de empresa para aquisição futura e parcelada de pneumáticos, da fornra clue

seg ue:
I) Considerando que, a aquisição visa atender às necessidades constantes deste Mr-rrricipio em

realizar manutenção preventiva e corretiva da frota, buscando oferecer maior scguriãnça e

conforto aos usuários;
II) Considerando que foi feita pesquisa de preços para se obter o valor médio de mercacjc

para o devido Registro;
III) Considerando ainda, que o valor médio estimado está compatível com o,Praticadiorno
mercado. r;;,ii.r

4. PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS
I) A aquisição dos materiais se dará de acordo com as necessidades do Município, de for"ma

parcelada, mecliante solicitação formal atestada pelo fornecedor; . ; ,i

II) Os materiais serão entregues em local designado pelo Município no ato do pedldç,',em, no

máximo, 02 (dois) dias úteis após a solicitação;
III) Os materiais serão novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser entr-egçres de

acordo com a devida solicitação, e atenderem rigorosamente as especificaçõr:s do jtem 6,

acompanhados das respectivas notas fiscais;
IV) A entrega dos materiais será acompanhada e fiscalizada por servidor do Mui"r!cípio, o qç.41

deverá atestar os documentos da despesa, quando comprovada a fiel e correiii entrega para

fins de pagamonto; ;

V)AfiscaúzaçãodoMunicípio,nãoelidenemdiminuiareSponSabilidadedoforneccdor;
VI) O fornecimento, objeto da ARP (Ata de Registro de Preços), será feito durante o prilzo de

vigência estabelecido. Findo este, as partes não poderão exigir uma da outra o exaurimento dcs
quantitativos previstos no instrumento convocatório, por meramentc estimq.UynS,

considerando,se perfeitamente realizado o objeto registrado. Os preços registrados podei-ão ser
revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no rnercado ou caní.elados
por fato que eleve o custo dos itens registrados, cabendo ao órgão gerenciador prcrn-rover as

negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d",dq tnciso
II do caput do art. 65 da Lei no 8.666, de 1993. ,.. ,:

às
de

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

\

\'

,,i '1 ,

1-i
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10

9

11

t2

13

t4

6. UANTITA ESPECI ESEP uÉoro
oescntçÃo

MARA DE AR PARA PNEU DE CAMIN o 1.000

COM CERTIFICADO DO INMETRO

2
PNEU MODELO 1.40O/24, 12 LONAS, NOVO,

PRIMEIRA LINHA, NÃO RECALCHUTADO E COM

CERTIFICADO DO INMETRO.
PNEU MODELO L2.5/BO(L8, L2 LO NAS,

3 PRTMEIRA LINHA, ruÃo REcALcHUTADo
CERTiFICADO DO INMETRO.

ITEM

1

4

5

6

7

B

QTD
I v, utttir
i JBS)

V. TOTAL

- G§)

5.437 ,44

78.427,68

3 1.532,80

67.623,36

3:i-.ü90,0c

47.299,2o

i3.075,80

3.205,36

1.5.379,?-A

78.936,C0

i 5.655,92

q4.s44',oi)

78.87 it,16
l). il

RzO, VALVULA TR-78A, BICO LONGO DE METAL,

NOVO, PRIMEIRA LINHA, NÁO RECALCHUTADO E
36 1 51,04

7,82

NOVO,
E COM

24 3.26

1.970,80

t2 ,2.968,36

16 4,226,46

3,886,25

303,20

326,92

400,67

640,UC

7 .794,OO

652,33

61

PNEU MODELO t6.9/24, t2 LONAS,
PRIMEIRA LINHA, NAO RECALCHUTADO
CERTIFICADO DO IN METRO
PNEU MODELO 77.5/25, 72 LONAS,
PRiMEIRA LINHA, NAO RECALCHUTADO
CERTIFICADO DO IN METRO,
PNEU MODELO L9,5-24, L2 LONAS,
PRTMEIRA LINHA, ruÃo REcALCHUTADo
CE RTIFICADO DO INMETR
PNEU PARA AUTOM EL RADIAL SEM

L75/70 R13, NOVO, PRIMEIRA LINHA,

NOVO,
E COM

MARA
ruÃo

DO

PRiMEIRA LINHA, ruÃo
COM CERTIFICADO DO

NOVO,
E COM

NOVO,
E COM

35.,629/32

16.053,1?

B

64

561

40

B

24

44

250,83
RECALCHUTADO
iNMETRO.

E COM CERTIFICADO

PNEU PARA AUTOM EL RADIAL SEM

t75/70 R14, NOVO,
RECALCHUTADO E

INMETRO,
PNEU PARA AUTOM L RADIAL SEM

185/60 R15, NOVO,
RECALCHUTADO E

INMETRO.
PNEU PARA AUTOM EL RADIAL SEM

195/55 R16, NOVO,
RECALCHUTADO E

INMETRO,
PNEU PARA AUTOM L RADIAL SEM

205/70 R15, NOVO,
RECALCHUTADO E

INMETRO,
PNEU PARA CAMIN lOOO R2O LISO, NOVO,
pRIMEIRA LINHA, tlÃo RECALCHUTADo E coM
CERTIFICADO DO INMETRO,
PNEU PARA CAMINH zo5170 R16, NOVO,
pRIMEIRA LINHA, ruÃo RECALCHUTADo E coM
CERTIFICA DO DO INMETRO
PNEU PARA CAMINH 2tsl75 R17.5, NOVO,

E COM

CE RTIFICADO DO INMETRO
prueu pARA cRrqlrunÃo 275/80 R22.5 LISo, N ovo,

PRIMEIRA LINHA,
COM CERTIFICADO

ARA
ruÃo

DO

PRIMEIRA LINHA,
COM CERTIFICADO

NAO
DO

PRIMEIRA LINHA,
COM CERTIFICADO

ARA
lrÃo

DO

PRIMEIRA LINHA, ruÃO RECALCHUTADO

24

4B Í'i2B9

42

UNID,

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN15 PRIMEIRA LINHA ruÃo RECALCH UTADO E COM
1.877,98

l!

r
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16

77

1B

19

CERTIFICADO DO INMETRO
PNEU PARA MOTOCICLETA 120/80 RlB,
PRIMEIRA LINHA, ruÃO RECALCHUTADO
CERTIFICADO DO INMETRO.

CERTIFICADO DO INMETRO.
PNEU PARA MOTOCICLETA 8O/90 R21, NOVO,
pRIMEIRA LINHA, ruÃo REcALCHUTADo E coM
CERTIFICADO DO INMETRO.

NOVO,
E COM B 199,33

16 188,99

16

\.594,64

3.023,84

UN

UN

UN

UN

1 567,44

PNEU PARA MOTOCICLETA 9Ol90 R1B,
PRIMEIRA LINHA, ruÃO RECALCHUTADO

NOVO,
E COM

195,93B

t73,22 2.771,52
CERTIFICADO DO INMETRO.
PROTETOI1 DE CAMARA DE AR PARA PNEU DE

20
cnNtruHÃo ARo 20, Novo, PRIMEIRA tlrunA, ruÃo

UN 110,40
RECALCHUTADO
INMETRO.

E COM CERTIFICADO DO

TOTAL ESTIMADO
Iii .;

7. DA GARANTIA
Na entrega dos produtos o prazo de validade deverá corresponder no rnínimo a 2/3 do:prazc
total da validade, onde couber, e deverá atender às especificações do INIvIETRO,

respectivamente, para cada modelo/tipo descrito no item anterior.

8. DOrAçÃO OnçaMENTÁRrA
As despeias decoirentes da licitação somente serão informadas quando da respectiva ordem
de fornecimento.

9. CONDrçõES DE PAGAMENTO
. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a crttrega dos maleriais,
conformê Nota Fiscal, discriminada de acordo com a Ordem de (.ompra, atestaCo de

recebimento del'initivo dos materiais;
. O pagamento será creditado em favor do(s) fornecedor (es) através de ordein i:ancária,

contra qualquer banco indicado na proposta, devendo para isto, ficar explici[ado c. nom€:,

número da agência e o número da conta corrente em que deverá ser efetivado o cr"editp.'

10. OBRTGAçÕES DO FORNECEDOR
o Manter, durânte toda a vigência da Ata de Registro de Preços, as exigências Ce habiliteção

ou condições determinadas no procedimento da licitação que àará origenr à mesma, sob pena

de sua rescisão e aplicação das penalidades ora previstas;
. Fornecer os materiais conforme especificação, marca, modelo e preço registrados e na forma
prevista;
. SuUstituir às suas expensas, qualquer material entregue em desacordo com as especiflç.açÔes

exigidas e padrões de qualidade exigidos, com defeito, vício ou que vier a apresentar prqp,lerra

quanto ao seu uso dentro do período de garantia; - . -. Alocar todos os recursos necessários para se obter um perfeito fornecirrento, de íorrna plena

e satisfatória, :;cm ônus adicionais de qualquer natureza ao Município;
. Responsabilizar-se por todas as despesas, obrigações e tributos deÇgrrentes do

fornecimento, inclusive as de natureza trabalhista, devendo, quando s;olicitado, Í'ornecer ac>

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

t:

1t-

faltas por ela cornetidas durante o fornecimento;

li

4.8,q7,60l

I

ita,stt,lgl

PNEU PARA MOTOCICLETA BO/1OO R1B, NOVO,
PRIMEIRA LINHA, NÃO RECALCHUTADO E COM
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. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Municípro e/ou a tel'ce'iros

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do fornecimento, não cxcluindo ou reduzindÔ

essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Município;

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

Autorização que se façam necessários à execução do fornecimento;
. Não transferir a outrem, no todo ou em partá, o objeto firmado com O I'1unicípio, sem orévia

e expressa anuôncia' r L_r _

. Não realizar associação com outrem, cessão ou transferêncra total ou parcial, bern como a

fusão, cisão ou incorporação, sem prévia a expressa anuência do Município'

11. OBRTGAçÕES DO MUNrCÍpro 
-

o Município e seus participes, durante a vi9ência da Ata, comprometem-se a:

. Designar servloor'Jó lrrtunicipio purr fro.Éder no recebimento dos materrais;

. Rejeitar os ma[eriais que não atendam aos requisitos constantes no item 6; ] :, :",

. Efetuar os pagamentos devidos observadaS as condições estabelecidas na Ata; I I ' l

. promover ampla pesquisa de mercado, de forma à comprovar que os preÇos registrados

!ermanecem compatíveis com os praticados no mercado.

12. DrsPosrçÕES GERATS - - r--!-. r-
r) Nenhum pagamãnto será efetuado ao fornecedor enquanto pendente de liquidaçâo quaiquer

ãêOito referentle à ãventual irregularidade, inadimplênci-a ou penalidade; I - i

;i; *; ;;;r;'Jo qru dispõe o artigà 67'da Lei no 8.666193, fica desisrtado o sertridor Josê

rd'uardo Rodrigues otiveira, para acompanhar e fiscalizar a ARP;

III) Os preços dos itens registraaos pãtr.n".erão irreajustáveis rJurante a vigência da

respectiva ARP.

16
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pReeÃo PRESENcTAL No t1l2019 sRP

ANEXO II

DEcLARAçÃo oe NA coNDrçÃo DE MElEPP (Modelo)

RCf.: PREGÃO PNESENCIAL NO 11/2019 SRP - I'IUTTTCÍPTO DE AREIA BRANCA

_, inscrita no CNPJ no por intermédio de seu

representante legal, o(a) Sr.(a; portador da Ca rteira de iclentidade no

enquadrado na condrção de Microempre§êse do CPF no 

-_, 

DECLARA, que é
ou de Empresas de Pequeno Porte.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - Está enquadrada em uma das seguintes situações (assinalar com um X):
a) ( ) Na condição de microempresa, sendo que sua receita bruta anual não L;llrapassa o
valor de R$ 360,000,00 (trezentos e sessenta mil reais);
b) ( ) Na condição de empresa de pequeno porte, sendo que sua receita .brtlia anual e

superior a R$ 360.OOO,O0 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou rnferior a R$

4'B0o'000,00(quatromilhõeseoitocentosmilreais).

II - O signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromiss,o fe informar
à Secretária da Receita Federal do Brasil e ao Município de Areia Branca, imediatamente,
eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na

piestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Let no' 9.430, de 19?6,
p suieitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penaliCades

previstas na iegtslação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art' 299 dc Código
penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1o da Lei no, 8.t37, dt> 27 de dezembro Ce

1990) trr ,r ', ir

(local e data)

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

(*Observação: Esta dectaração deverá ser entregue no ato do credenciamento

. ,.,. i 
,

.,) . ,,

l, ': !-
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ANEXO III

PRocuRAçÃo luooelo;

RCf.: PREGÃO PRCSENCIAL NO 1112019 SRP' I-IUNTCÍPIO DE AREIA BRANCA

ouToRGANTE: {Qualificação da empresa e do represente legal que assinará a pi'ocuração ent

Seunome(nome,endereço/razãosocial,etc,).

OUTORGADO: (Representante devidamente qualificado).

OBJETO: Representar a Outorgante no Pregão no 11/2019 SRP - Município de Areia Branca'

PoDERES: Entregar e receber envelopes contendo os documentos t: as propostas, junfar

documentos, assinar atas e termos, tomar deliberações, receber olícios e relatorios de

julgamentos, firmar declarações, dar ciência e, especialmente, formular ofertas e lances de

preços, interpor recursos, rênunciar ao direito de recursos enfim, assinar todos os atos e

quuirqru, Oo.rmenios iniispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandatc junto a

este óigão, relativamente a quaisquer das fases do Pregão no 11/2019 SRP'

de de 2019.

NOME/CARGO

1B
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ANEXO IV

DEcLARAçÃo oe ATENDTMENTo Aos REeursrros DE HABrLrreçÃo (Modelo)

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL NO 11/2019 SRP. UUruTCÍPIO DE AREIA BRANCA

inscrita no CNPJ no 

-, 

por intermÓdio de seu

representante legal, o(a) Sr.1a; portador da Carteira de identidade no
art. 4o, VII, da Lei
requisitos exigidos
Município de Areia

Bra nca.

Federal no 10.520, de !7 de julho de 2002, que cumpre plenamente os

para a habilitação na licitação modalidade Pregão no 1tlz)|g SRP do

(local e data)

(Nome e assinatura do representante legal ou procurador do licitan

;,'.1,::i:..''

",i '

l.lí'

(*Observação: Esta declaração deverá ser entregue no ato do credenciamento".)

19



@tss

ESTADO DE SERGIPE
uunrcÍpro DE ARErA BRANcA

orvrsÃo DE Lrcrr E CONTRATOS

pneeÃo PRESENcTAL No 11/2019 sRP

ANEXO V

DEcLARAçÃo or EMnREGADoS MENoRES (Modelo)

RCf.: PREGÃO PNTSCNCIAL NO 11/2019 SRP - TqUTTTCÍPIO DE AREIA BRANCA

inscrita no CN PJ 10 por intermedio de seu

representante legal o(a) Sr.(a) 

-, 

portador da Carteira de Identidade no --=e
CpF no ____, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, dê

de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, qut' não e írpr(;
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e rt;jo emprega menor
dezesseis anos.

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

(local e data)

do
2t
ga
de

_ ii li

(Nome e assinatura do representante legal ou procurador do llcitantt:)

(*Observacão: em ca§o aÍlrmativo, asslnalar a ressalva acima)

i

2A
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ANEXO VI

ATA DE REGISTRO DE PREçOS 
-l20- 

(Minuta)

o uutrcÍpro DE AREIA BRANCA, inscrito no CNPJ sob o no t3,10c.995/0001-c4,
localizado à praça Joviniano Freire de Oiiveira, s/tlo, Centro, doravante cJcnominacjo Municípro,

neste ato representado pelo seu Prefeito, o Sr. ALAN ANDRELINO NUNES SANTO-S, com as

participações do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS-O_CIAL, inscrito no GNPJ sob o iio
'14,787.720/0001-53, e do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, inscrilo no GNPJ sob o no

11.402.091/0001-08, considerando o julgamento do PREGÃO pnesENcIAL No LL/ZOLg

SRp, para REGISTRO DE PREçOS, e a sua respectiva homologação, RESOLVE regist'ar os

preços da(s) empresa(s): XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPI sob o no XXXXXXXX,

estabelecida na xxxxxxxxxxxxx, neste ato representada polo(a) Sr'(a1 xxxxxxxxxx,
portador(a) do R,G, no XXXXXXXX e do cPF no xxxxxxx. Atendendo as condições prev,sias no

instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Prcços, sujeitar:do-se as

partes às normas constantes das Leis no 10.520/02, no 8.666/93 e altcrações, e De':retos n"
'864/2017 

e no 958/2018, e em conformidade com aS disposições a seglirr: 
;,

01. DO OBJETO
A presente Ata tem por objeto o registro de preços para aquisição Íutura e parcela(a de

pneumáticos para atender ài demandàs das secretarias da Prefeitura e dos Fundcs Murlici,pais

de Assistência Social e de Saúde, de acordo com as especificações corrstantes do Edltat'dq

Pregão Presencial no 11/2019 SRP e seus anexos, e propostas de prc<;os api-esentadas' Ce

acordo com o art. 55, XI da Lei no 8,666/93, passando tais documentos a fazer 'parie
integrante do presente instrumento para todos os fins de direito.

dz. oo neeruF oe execucÃo , '

@medianteaformadeexecuçãoindireta,sobore9imedeempr.eitada
por preço unitário, nos termos da Lei no 8.666/93'

93. DO PREçO E DAS CONDICÕES DE PAGAMET'ITO
ipreçosregistradoSconstantesdoAntlxoIdelstaAta.

s1o - Os pagamentos serão efetuados-em até 30 (trinta) dias após a crrtrega dos materiais.

àpós atestação do responsável pelo recebimento; i' "
§2o - para iazer jus ao pagamento, a futura fornecedora deverá apreserrLar, note fiscal,' cQm o

respectivo termo de recebimento, atestado pelo setor competente do Municipi-o, n1oVa, {e
regularidade para com as Fazendas Federal, Êstadual e Municipal, Certrdões de Regulari(a{e

de quitação junto ao INSS, FGTS e CNDT atualizadasi 
,

§3o - Nenhum pãóurnãnto será efetuado ao Adjudicatário enquanto ttouver pendêrrcia de

íquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contrat''tai;

óà;-úã"haverálsóunipotesealguma,pa9amentoantecipado;
§So - No caso de atraso d.e RaOamento,'se-rá utilizado, para atualização do valor mencionadc

Áo caput desta Cláusula, o Índicê Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/IBGI-;

§6o - Nestes preços estão incluídas todas as despesas que, direta ou incliretamenle, decorram

ãu execução do objeto, inclusive custos com pessoal, encargos sociais, trat';alhistas e

previOenciários, admi-nistração, tributos, emolumentos e contribuições dt: qualque i- rtaturez,a' .

04. DO REAJUSTE DE PRECOS
os durante o período de vigência da ata' , '

I I i, :
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Os preços regrstrados poderão ser revistos em decorrência de eventuai redução dos preços

praticaãos no rnercado ou cancelados por fato que eleve o custo dos itens registrados, cabendo

ao órgão gerelciador promover as negociações junto aos adjudicatários, observaoas as

disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art' 65 da Lei no 8.666, oe 1993;

§là - Óuando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado po'motivc
irp"ruàniente, o órjao gãrenciador convocará os adjudicatários para ronegociai-em a redução

dos preços aos valores praticados pelo mercado;
gZ" - -O 

adjudicatário obriga-se a repassar ao Município todos os preços e vantagen6,

ofertados ao mercado/ Sempre que esses forem mais vantajoSos do que o:; vigentes;'

§3" - euando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o adjudicatário

Ãão puOe, cumprir o compromisso, o orgão gerenciador poderá:

s4o - Liberar r: adjudicatário do comprómislo assumido, caso a comunicação ocorra antes da

assinatura do lermo de contrato, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidãde

dos motivos e comprovantes apresentados; .1,, '.,,...

§5o - Convocar os demais adjudicatários para assegurar igual oportunid.ade de negoctaç?::-=

õOo - Não havendo êxito nai negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação

da ata de registro de preços, ac]o[ando'as medidãs cibíveis para obtençiio da contr;:laÇão mais

vantajosa; l

§;;fÉ;ádado efetuar acréscimos nos valores fixados pela ata de regislro de p1eços,:inclusivê

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

05. DA VIGENCIA
A vigência da presente Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados da datp dc

sua assinatura

ó0, oa eNrRecl e neceerlreNto oo otrteto . " ,

óntre9uesnassedesdosrespec[ivosentes:Secret;,:rias
da prefeitura, t=undos Municipais de Saúdã e de Assistência Social, sendo recebio.as ?o'
funcionários do local destino, de forma parcelada, mediante solicitaçiio e nas qupçtidades

i;;;;;;r Érãi 1.nesmas, respectivamente, no horário de expediente, contados a 
'pe!:tir 

da

solicitação .-a-_:
§1o - Os materiais, quando solicitados, serão fornecidos durante o pra.zo_dç vigênc,ia

õstabelecido, effi, no máximo, 02 (dois) dias úteis contados da orclcm de Fornecimen[o

atestada pelo fornecedor. Findo este, aS partes não poderão exrqir urrla cja outra o

exaurimento dos quantitativos previstos no instrumento convocattirio, constderando-se

perfeitamente realizado o objeto contratual.

ir" - ó municÍpio não se obriga a adquirir os materiais registrados nesta Ata tlc Registro Je

preços, nem mesmo das quant-idades indicadas nas planilhas, podendo promovcr a aquisição

em unidades de acordo com suas necessidades, podendo ainda realizar licitação especifica

;;r.;q;l;iiao oe um ou mais itens, hipótese em que, em igualdades dc condições e preçcs, o

benericiáriodo registro terá preferência, nos termos do Art. 15, § 40 da Lei 8.666/93.',r ,r,'

,,'. .,

07. DA DOTACÃO ORCAMENTÁRIA . . ,]
As despesas oriundas com o pugur"Ãto do referido objeto desta licitaçâo correrão à cortta dos

recursos orçamentários consignãdos no orçamento Programa de 
-2019 

cleste Municí,pio e,dos

respectivos Fundos de Assistãncia Social e de Saúde, ãom dotação sufrci.ente, obedecendo à

classificação orçamentária pertinente, estabelecida para o respectivo extrrcício.

08. pA RESPOT{SABTLTDADE DAS PARTES
O Uunrcipio e seus participes, durante a vigência desta Ata, compromet(:-se a:

. Designar servidor do Município para proceder ao recebimento dos materiais;

r Rejeitar os niateriais que não atendam aos requisitos constantes no iten-t 6;

i, Efetuar os pagamentos devidos observadas as condições estabelecidas rresta Ata;

;

' i.

t. 'l
I

\
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. promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados
permanecem compatíveis com os praticados no mercado'
O(s) adjudicatário(s), durante a vigência desta Ata, compromete(m)-se a:-
. Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, as exigôncias de habiiitação

ou condições determinadas no procedimento da licitação que dará origcrtt à mesma, sob pena

de sua rescisão e aplicação das penalidades ora previstas;
. Fornecer os materiais conforme especificação, marca, modelo e preço rcgistrados e na forma
prevista;
. SuUstituir às suas expensas, qualquer material entregue em desacordo t:om as e:;r:ecificações

exigidas e padrões de qualidade exigidos, com defeito, vício ou que vier il aprescntar problerna

quanto ao seu uso dentro do período de garantia;
. Alocar todos os recursos necessários para se obter um perfeito fornecirnento, de forma plena

e satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza ao Município;
. Responsabilizar-se por todas as despesas, obrigações e tributos decorrqntes do
fornecimento, inclusive as de natureza trabalhista, devendo, quando :;olicitado, fornecer ao

Município comprovante de quitação com os órgãos competentes;
. Responsabilizar-se por eventuais multas, municipais, estaduais e fecjcrais, decorrentes de

faltas por ela cometidas durante o fornecimento; :

. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Municípro efo't a terceiros

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do fornecimento, não oxcluindo sr: rgduzindo

essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Municípro;
. Responsabilizar-se pela obtenção de Alvarás, Licenças ou quaisquer outros Termoq ,de

Rutorização que se façam necessários à execução do fornecimento; . i '

. Não transferir a outiem, no todo ou em parte, o objeto firmado com O Município, sem prévia

e expressa anuência. . t, ,

. Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como a
iusão, cisão ou incorporação, sem prévia a expressa anuência do Municí1lio' .

q_gg DAS PENALTDADES E MULTAS
Éãb átraso in;ustificaOo nós fornecimentos, pela inexecução total otr parcial .,do ptrjeto

pactuado, conÍórme o caso, o Município poderá aplicar ao Adjudicatário as seguintes sanções,

previstas no art. 87 da Lei no 8.666/93, garantida a prévia defesa, sem prejuízÇ dP perda da

garantia prestada: .;

I - advertência;
II - multa de 0,5olo (zero vírgula cinco por cento) por dia, até o máxrmo de 10Vo (dez p-or

cento) sobre o valor do(s) matãrial(is), em decorrência de atraso injustifrcado na e):ecução dcs

fornecimentos; . .:
III - multa de lOo/o (dez por cento) sobre o valor total do(s) material(is), no caso de

inexecução total ou parcial dos mesmos; ;:r.,,

IV - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar corn e

Administração do Município, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
V - declaraçao Oe inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

10. pO CANCEI-AMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
O registro do adjudicatário será cancelado quando:
I - O adjudicatário descumprir as condições da Ata de Registro de Preço:;;

II - O adjudicatário não retirar a nota de empenho ou instrumento cquivalt:rtte no prazc

estabelecido pi:la administração, sem justificativa aceitável] ,

III - O adjudrcatário não aceitar reduzir o seu preço, na hipótese d0:;Le se tr;rnar supt'i'lqr
àqueles praticados no mercado;
fü - O adjudicatário sofrer quaisquer das sanções previstas na cláusula itnterior, oarágrafos iV
eV

?3Y
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Parágrafo único - O cancelamento de registros nas hipóteses prevista:; nos incisos I, II e IV
desta cláusula será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assctgurado o contra<litorio
e a ampla defesa,

11. Do ACOMP.IANHAMENTO E DA FISCALIZACÃO
Na forma do que dispõe o artigo 67 da Lei no 8.666193, fica designado o Sr. Jcsé Eduarcjo
Rodrigues Oliveira, para acompanhar e fiscalizar execução da presento Ata de R,egistro de
Preços.
§1o - A fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a conl"ormidade do
fornecimento dos materiais com as normas especificadas, se os procedimentos são adequados
para garantir a qualidade desejada. ., 

:

§20 - A ação da fiscalização não exonera o Adjudicatário de suas responsabilidades
contratuais

12. DO RECEBIMENTO DO OBJETO
O objeto da futura contratação será recebido de acordo com o disposto,irt
n" 8.666/93,

. , t,,,ir_"73,lI,aeódaLei

13. DO FORO
As partes contratantes elegem o Foro da Cidade de Areia Branca, Estado de Sergipe, co'lo
único competente para dirimir as questões que porventura surgirern acerca dc presenle
instrumento, com renúncia expressa por qualquer outro. 

. ;

E, por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam este instrumento, a fim de que
produza seus efeitos legais. . rr,,

de 201!)

MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Orgão gerenciador da ARP

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
Prefeito municipal

FORNECEDOR 1

FORNECEDOR 2
(...)

)_.+

Areia Branca/SE, _ de
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ANEXO
REGTSTRO DE PREçOS

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços no 
-- /20t9, celebrada entre

o Município de Areia Branca, e a empresa cujos preços estão a seguir registrados, por item, em
face da realização do Pregão Presencial no 11/2019 SRP.

EMPRESA:

CNPJ: FONE/FAX:
E-MAIL:

REPRESENÍANTE
LEGAL:

ITEM QTDE. UN ESPECTFTCAçÃO MARCA VALOR
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