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ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

DrvrsÃo DE LICITAçÕES E CONTRATOS

I

E DITAL
PREGÃO PRESENCIAL NO O5l2019 - SRP

EXCLUSIVO PARA MEI/MElEPP

1. DISPOSIçOES PRELIMINARES

o MUNICiPIO DE ARErA BRANCA/SE, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,
pessoa.lurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o no 11.402,091/0001-08, por
rneio dc seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria no 319/2019, torna público,
pnr.r .onlrocinrento dos interessados, que'íará realizar licitação do tipo MENOR PREÇO POR
ITEM, solr a modalidade PREGÃO PRESENCIAL No O5l2019 SRP.
DATA DE ABERTURA: 21 de outubro de 2019.
HoRÁRro: o8h (oito horas)
LoCAL DA SESSÃO pÚeuIcl: Praça Joviniano Freire de Oliveira, s/no, Centro,
1.1. A licitaÇão serii regida na forma da Lei no lO,52Ol02, Lei no 8.666/93, Decreto [4unicipal
rr" 95lJ/2018 e Decreto Í\4unicipal no 864/20U, e alnda, pela Lei Complementar no 723/2006 e
1N no 05./2014, observadas as alterações posteriores introduzidas nos Teferdos diploÍnas
legais.
1.2. Fazern parte deste instrumento convocatório os seguintes anexos:
AÍIEXO I TERI4O DE REFERENCIA;
ANEXO 1I MODELO DE DECLARAçAO DE ENQUADRADA NA CONDIÇAO DE 14E/EPP;
ANEXO II] MODELO DE PROCURAÇAO;
ANEXO IV - N4ODELO DE DECLARAçAO REQUISITOS DE HABILI'IAÇAO;
ANEXO V - IVlODELO DÊ DECLARAÇAO RELATIVA A TRABALHO DE IYENORES; e
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 aquisição futura e
parcel.rda de nrateriais rrr éd ico- hospitala res para atender à demanda do Fundo Municipal de
Saúde, nos terrnos do Decreto Municipal no 864/2017, conforme errpeciFicaÇões tecnicas
constaotes no Anexo I deste Edital.

3, DOTAçÃO ORçAMENTÁRIA

3.1, As despesas oriundas do objeto desta licitação correrão à conta dos Tecurso:;
orçamentários consignados no Orçamento Programa de 2Ol9/2020 deste Fundo, com dotação
suficiente, obedecendo à classificação pertinente.

4. CO N DIÇõ ES PARA PARTICIPAçÃO

4.1. Somente poderão participar desta Licitação, em virtude do valor rnáximo estimado por
item do presente certame, em atendimento aos preceitos do art. 48, inc. I da Lei
Cornplementar r" 123, de 14 de dezembro de 2006, com a redação dada pela Ler

Complementar n<' 747, de 07 de agosto de 20t4, as Microempresas (ME) e Empresas de
Pequeno Porte (EPP), assim comprovadas mediante apresentação, no alo do credenciarnento,
de Declaração de enquadrada na condição de ME/EPP, podendo adotar como modelo o disposto
0o Anexo II do presente instrumento/ e ainda, também poderão participar os
Ivlicrocmpreendedores Individuais (MEI), sendo que esses demonstrarão tal condiçâo apenas
aprcscÍrLando o reg stro de inscrição na receita federal;
4.1.1. Os interessados deverão, ainda, atender a todas as exigêncras, inclusive quanto à

docurnentação, constantes deste Edital e seus Anexos, e deter a!LVidade compatível e
pertinente com o seu obleto da licitação; 
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4.2. Estarão impedidos de participar, direta ou indiretamente, de qualqucr fase deste processo
licitatório, os interessados que se enquadrem em uma, ou mais, das satuações a seguir:
a) Empresas em estado de falência, de concurso de credores, dissolução ou liquidação;
b) Consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;
c) Empresas clue tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração
Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, bem como as que estejam 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, beÍrr
assinr onrpres.i da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável tecnico.
4.3. A participação na licitação importa total e irrestrita submissão dos proponentes às
cond ições deste Ed ita l.

5. DO CREDENCIAMENTO E REPRESENTAçÃO

5.1. A Licitante deverá apresentar-se para credenciamento, junto ao Pregoeiro, por intermedio
de Lrm representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar
deste certame, venha a responder pela empresa licitante, devendo, ainda, no ato de entrega
dos envelopes, identificar-se, exibindo a Carteira de Identidade ou outro documen[o
cquivalente;
5,2. O crr)denciamento e condlção obrigatória para a participação das Licitantes neste Í)rcgão,
ou sej.r, ofertar propostas (lances), bem com praticar todos os demais atos inerentes a este
certame, podendo utilizar como modelo o estabelecido no Anexo lil deste Edital;
5.3. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuraçào or-r

rnstrumento particular, neste último caso acompanhado de cópia do contrato social vigcnte da
empresa que representa, com poderes para formular ofertas e lances de preços, oferecer
i-ecuTsos o desistir deles e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em noTne clo
proponente, procuraçâo ou carta de credenciamento firmada pelo representante legal da
eo)presa, nos terÍnos de seu Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Socral, documento esse a

ser apresentado, visando a comprovação da condição do titular, para delegar poderes ao
representante a ser credenciado. É imprescindível que estejam expressos os poderes
delegados, inclus vo os de firmar declarações, desistir ou apresentar razões de recurso e
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame e, no caso de ser sócio, proprietário,
dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo
EstaIuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigações em decorrência de tal investidura, exiblndo a Carteira de Identidade oU

outro docu mento eq u iva len te i
5.4. As Licitantes deverão apresentar declaração dando ciência de que cumprem plenamente
.s requ,sitôs de habilitação, como condição para a participação nesta licitação, conforme
drsposfo no inciso VII do art. 40 da Lei no L0.52012002 e inciso V do art. 10o do Decreto
Plunicipal no 958/2018. A referida declaração deverá ser apresentacia juntamente com o
docurnento de credenciamento, fora dos envelopes que contem os docurnentos de habilitação e
proposta, podendo utllizar como modelo o estabelecido no Anexo IV, destc Edital;
5.5. A Proponente que não trouxer o documento referente ao credenciamento, não terá sua
proposta por escrito anvalidada, mas não poderá participar das fases do lances. Pode ate ser
declarada vencedora, desde que nenhum lance verbal supere, em menor preço, a sua proposta
por escrito ou que as dernais proponentes venham a ser desclassificada s, sucessivamente, na
habilitação;
5.6. Não será admitida a participação de um mesmo representante legal e/ou procurador para
Il ri:r is de unra Licrtantej
5.7. Não será acelta, em qualquer hipótese. a participação de licitante retardatária, a não ser
como assistente ao ato público.
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6. DA APRESENTAçÃO, DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

6.1. A reunjão pôra recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os
Documentos de Habilitação será pública, dirigida pelo Pregoeiro, em conformidade com este
Edital;
6.2. O represcrrtante legal da licitante deverá entregar os Envelopes "Proposta de Preços" e
"l)ocriÍ'nentos de Habilitação", devidamente lacrados, em papel não transparente e separados;
6.3. O envelope da Proposta de Preços deverá ser apresentado, contendo as seguintes
rrl'ornrações:
FUNDO MUNICIPAL,DE
ENVELOPE NO 01. PRO
EDITAL DO PREGAO NO

IRazão social da emfresa
lEndereço, telefonê e'fax

2-DO
GÃO N

da emp
6.4. O envelope dos Documentos de Habilitação deverá ser apresentado, contendo as
licg u iÍ.r tcs in Fo r í.- l arções:
FUNDO MUNICI PAL DE SAUDÊ
ENVELOPE NO O CUME
EDITAL DO PRE o05
IRazã
IEnde reço, telefo

cmpresa
ne e fax da

o social da

6.5. Não será admitido o encaminhamento de proposta via fax, postal, por meio eletrónico r..,u

sirn ila r;
6.6, Após o recebimento dos envelopes. não serão aceitas juntadas ou substituições de
quaisquer documentos, nem a retificação de preços ou condições;
6.7. C recebimento dos envelopes não conferirá às proponentes qualquer direito contra o
l'undo Í\4unicipal de Saúde, observadas as prescrições da legislação específica.

7. DA PROPOSTA DE PREÇOS

7.1. O envelope "l", com o título "PROPOSTA DE PREçOS", deverá conter:
7.1.1. A(s) Proposta(s) de Preços da(s) Licitante(s), redigida com clareza, em lÍngua
portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, sem alternativas, emendas,
TasuTas ou entrelrnhas, datada e assinada pelo representante legal da empresa licitante ou por
scu preposto, leqalmente esta be lecido;
7.L.2. os prcço:; serão apresentados em algarismos para os valores unitários e totais dos
rtcns, o enr algarismos e por extenso para o valor global da propos[a, cotados em moeda
nacional e englobarão todas as despesas diretas e indiretas, inclusive os tributos, taxas, custos
com embalagens, encargos sociais? trabalhistas e previdenciá rios, frete, seguro, instalação,
etiquetagem, mão-de-obra, etc., e quaisquer outros necessárias ao cumprimento do objeto
desta Licitação. Não será permitido, portanto, que tais encargos sejam discriminados enr
sepa rado;
7.1.3. Razão Social e cNPJ, endereço completo, telefone/fax para contato, no da conta
corrente, agência e respectivo Banco e, se possível, correio eletrônico (e-mail);
7.1.4. Dcscrição detalhada dos materiais, com as características técnicas, observando-se as
osjleciÍicações contidas no Anexo I - Termo de Referência;
7.1.5. o ptazo para entrega dos materiais objeto desta licitação será de, no máximo 02 (dois)
dias úteis, contados da data de aceite da Ordem de Fornecimento;
7.1.6. Existindo discrepância entre os valores unitários e totais, prevalecerão os unitários e,
havendo discordância entre os valores em algarismos e por extenso, prevalecerão estes
últimos;
7.L.7. Os preços serão fixos e irreajustáveis durante o período de vigência da ata, e deverão
trazer inclLrsos os impostos, taxas, fretes e quaisquer outras despesas, inerentes ao objeto
licitado;

3
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7.2. A simples participação neste certame implica:
a) a aceitação de todas as condições estabelecldas neste Pregão;
Uj que o piazo de validade da proposta é de 6O (sessenta) dias consecutivos, contado da

.lara cstiputada para sua entrega, o qual/ se maior, deverá ser explicitado na proposta

Caso o referido prazo não estã;a expressamente indicado na proposta, o mesmo será
consicierado como aceito para efeito de Julgamento.

A. DOS DOCUMENTOS OE HABILITAçÃO

8.1. Da Forma De Apresentação
a.1.1. A Licitante deverá incluir no envelope no "2", com o título - DOCUIYENTOS DE

HABILITAÇÃO, os seguintes documentos em original (desde que esses possam ficar retidos e
ser aulüados no processo), por qualquer processo de cópia autenticada por cartório
competcnte ou por servidor da Administração, ou publlcação em órgão da Imprensa Oficial;
8.1.2. Caso as cópias dos documentos venham acompanhadas dos originais, esses últimos
cjeverão vir fora do envelope de documentação a fim de evitar transtornos e facilitar os
trabalhos do P regoe iro.
8.2. Da Ha bilitação Jurídica
8.2.1. Registro Comercial, no caso de empresário individual;
8.2.2, Ato constltutivo, estatuto ou contrato social em vigor, dêvidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de Sociedades Anônimas, acompanhado de
docurnentos de eleição de seus ad m inistradores, no qual deverá estar contemplado, dentre os
oDJetivos sociais, a execução de atividades da mesma natureza ou compatíveis com o objeto
oa lrcit açã o;
8.2.3, Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
fLrncionarnento no Pais, e ato de registro ou autorização para funcioÍrarnento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
8,3. Da Regularidade Fiscal ê Trabalhista
8.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa lurídica (CNPJ), do lYinistório da
Fazenda;
8,3.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver,
rclativo ao domicílio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível
com o of)Jeto deste Edital;
8.3.3. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), através de Certidão
Negativa de Debito - CND;
4.3.3.1. fal regularidade poderá ser apresentada em separado ou coírluntamente, mediant(l
apresentação da prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional expedita nos termos
da Portaria Conjunta RFB/PGFN no 7.75t, de 2 de outubro de 2Ot4;
8.3.4. Certificado de Regularidade do FGTS - CRF. relativo ao FGTS, expedido pela Caixa
Econômica Federal (CEF);
8.3.5, Certidões de regularidade de situação para com as Fazendas: Federal, mediante a

apresen[aÇão da Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e Dívida
Ali,,a da Uniõo, cxpedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional ou pela Secretaria da
Receita Federal, coníorme Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1.751, de 2 de outubro de 2074,
alterada pela Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.821, de 17 de outubrú de 2074; Estadual,
mediante a apresentação da Certjdão Negativa de Débitos Estaduais, emitida pela Í.azendâ
Estadual do respectivo do domicílio ou sede do licitante; e Municipal, nlediante apresentação
da Certidão Negativa de Débitos lv'lunicipais, emitida pela Fazenda Í\4unrcipal do respectivo do
domicilru cru sr,:.le do trcrtdnte
8.3.6. í)rova c1e rnexistência âe débitos inadimplidos perante a Justiça do I'rabalho, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;
4.3.7. A comprovação de regularidade fiscal somente será exigida no caso de virem a ser a(s)
adjudicatária(s) deste certame, nos termos do aft,42 da Lei Complementar no 123/2006;

iDg',.
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8.3.7.1 No entanto, as licitantes deverão apresentar os documentos elencados nos subitens
8.1.1 a u.3.5 deste Edital, mesmo que contenham alguma restrição;
8.3.7.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal exigida neste
Edital, será(ão) assegurado(s) o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do momento
em que for(em) declarada(s) à(s) vencedora(s), prorrogáveis por igual período, a critério do
Fundo I\4unicipal de Saúde, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de
certidão negativa;
8.3.7.1,2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.3.7.1.1,
implicará decadência do direjto à(s) contratação(ões), sem prejuízo das sanções previstas no
art. 81 da Lei no 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar as Licitantes
rcnranescentes, na ordem de classificação, para celebrar(em) a(s) contrataçã o (ões), ou
revogai a licitação.
8,4. Declaração Relativa e Trabalho De Menores
8,4,1. Declaração firmada pela Licitante, nos termos do modelo - Anexo Meste Edital,
expressando que não possui menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, e menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz,
a partir de quatorze anos.
8.5. Da qualificação técn ica:
8.5.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível enr
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação (art. 30, II e §1o, I da Lei no
3.66r,./93);
8.5.1.1. A comprovação de aptidão supramencionada será feita por atestados ou certidões de
Íornecirnento similares, em nome da licitante, fornecidos por pessoas jurídicas de direito
públicc) cju privado (art. 30, §4o, da Lei n0 8.666/93);
8,5.2, Autorização de Funcionamento da empresa licitante, expedido pcla ANVISA Agênci.r
Nacional de Vigilância Sanitária, nos termos do art. 20, da Lei Federal na 6.360/76 c/c art. 20,
do Decreto Federal no 8.077/f3 (art. 30, IV, da Lei no 8.666/93).
8.6. Da QualiÍicação Econômica Financeira
8,6.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da
pessor.1urídica, ou da execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. No caso
Jo documento mencionado neste item não fixar prazo de validade, o mesmo será considerado
J0 (tnnta) dias da data de sua emlssão;
8.7. Os documentos emitidos via Internet, por órgãos ou entidades públicas, dispensam a

lrecessidade de autenticações e, em caso de deficiência nas informações constantes no
docurnento apresentado, inclusive quanto ao prazo de validade, os mesmos poderão ser
confeíidos via lnternet durante a sessão, para verificação da regularidade. A Administração
, rào se responsa biliza rá pela eventual ind isponibilidade dos meios eletrônicos de informações,
no momento da verificação da habilitação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo
aprescÍrtados os documentos alcançados pela verificação, a Licitante será inabilitada;
8,8. l.Jào serâo aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos
docLrÍnentos requeridos no presente Edital e seus anexos;
8.9. Promovida a homologação da licitação, esta será devidamente comunicada a todos os
licitantes, íicando os documentos das demais empresas interessadas em poder do Pregoeiro
(sob a guarda da Comissão de Licitação), pelo prazo de 15 (quinze) dias, findos os quars a
documentação deverá ser retirada, sob pena de inutilização.

9, DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA HABILITAçAO

9.1. l'.J o local, dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital, será aberta a sessão de
prôcessamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados;
s,2. lpós a fase de credenciamento das licitantes, o Pregoeiro procederá a abertura das
Propostas de Preços, verificando, preliminarmente, a conformidade das propostas com o'i
requisitos estabelecidos no instrumento convocatórao e seus anexos, com a consequentc

r
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divulgação dos preços cotados pelas licitantes classificadas;
9.3. Para fins de julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do MENOR
PREçO POR ITEM, observados os prazos máximos para o fornecimento, as especificações
técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos neste edital e em
seus anexos, bem como a compatibilidade dos preços propostos com os praticados no
mercado;
9.4. Serão qualificadas pelo pregoeiro para ingresso na fase de lances a Licitante que
apresentar a proposta de menor preço, em conformidade com o Anexo l, e as demais
I icitaftcs que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10')l)
(.:c: por cento) à de menor preço. Para julgamento e classificação das propostas será adotado
o crltáno de menor preço por item;
9.5. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas de preços na condição definida no itenl
ôntenor, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máxrnrc,
de 3 (três), inde pendentemente do valor. No caso de empate nos preços, serão admitidas
todas as propostas empatadas, seja qual for o número de licitantes;
9.6. Caso duas ou mais propostas escritas apresentem preços iguais, será realrzado sorteio,
tambem, para determinação da ordem de oferta dos lances;
9.7. O Pregoeiro convidará, individualmente, as Licitantes qualificadas, na forma dos itens 9.3
a 9.6,.r aprcsentar os lances verbais, a começar pela autora da proposta escrita de maior
prcçc, seguido das demais, em ordem decrescente de valor;
9.8. íJ Pregoeiro poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo para lances, bern como
,, valor ou percentual mínimo para redução dos lances, mediante previa comunrcacào às
ircrLantos, concordância destas e expressa menção na Ata da Sessão;
9.9. Somente serão aceitos lances cujos valores sejam inferiores ao último apreseÍrtado;
9.1O. No tocante aos preços, às propostas serão verificadas quanto à exatidão das opcrações
ari'imcl.icas que conduziram ao valor total do item orçado, procedendo-se às correções no caso
Ca dvcntuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários e por escrito. As correções
eÍetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta;
9,11. Scrá(ão) vencedora(s) aquela(s) que ofertar(em) o menor preço por item;
9.L2. A etapa de lances será considerada encerrada quando, indagadas pelo Pregoeiro, todas
as participantes qualificadas manifestarem desinteresse em apresentar novos lances, ou
quando encerrado o prazo estipulado na forma do subitem 9.8;
9.13. Caso não se realizem lances verbais, será verificada pelo Pregoeiro a conformidade entre
,(s) proposta(s) escrita(s) de menor(es) preço(s) e o valor estimado para a contratação,
Írcando vedada a aceitação de proposta(s) com valor(es) superior(es) ao(s) estimado(s) no
lcrrno de Referência - Anexo I deste Edital, no(s) item(ns) corresponde n te(s);
9.14. Declarada encerrada a etapa de lances e ordenadas as propostas, o Pregoeiro examinará
a aceit.rbilidade da(s) primeira(s) classificada (s), quanto ao objeto e valor(es), decidindo,
rn.,ri'..darneírLe, a respeito, ficando vedada a aceitação de proposta(s), com valor(es)
rrrrrlário(s) superior(es) a(os) est,mado(s) no Termo de Referência - Anexo I deste Edital,
no(s) item(ns) correspo ndente( s);
9,15. O Pregoeiro poderá negociar com a autora da oíerta de menor valor, com vistas à

redLrção do p reço;
9.16. Serão consideradas inaceitáveis as propostas que:

a) Otereçam preços ou vantagens baseadas nas ofertas das demais Licitantes; e
b) Contiverem cotação de objeto diverso daquele requerido nesta licitação.

9.17. Sendo aceitável(is) a(s) proposta(s) final(is) classificada(s) em primeiro lugar após
negocração corn o Pregoeiro, será(ão) aberto(s) o(s) envelope(s) contendo a documentação de
h,rLrilitação da(s) licitante(s) que a(s) tiver(em) formulado, para confirmação das suas
condiçõcs de habilitação, descritas no item 8 deste edital;
9.18. Se a oferta não for aceitável, ou se a Licitante desatender às exigências oara ;r

habilrtação, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes de menor preço, negociará com ar

sua autora, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, veriíicará as condições de
irabilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cuja autora
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atcnda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarada vencedora do(s) lote(s)
ofertado(s);
9'19. l-odas as propostas e os documentos de habilitação serão rubricados, obrigatoria men te,
p'Jlo_l'rcgoerro, pela Equipe de Apoio e pelos representantes legais das Licitantea presentes à
sessâ o deste Pregão;
9.20. Ultrapassada a fase de lances e abertos os envelopes contendo a documentação r1e
habilrtação, não caberá desclassificar as Licitantes por motivo relacionado com a proposta,
salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento;
9.21. O encerramento de quaisquer das sessões, será lavrada Ata de Reunião, para
asscntamento de fatos relevantes que ocorreram, que deverá ser assinada pelo pregoeiro (e
Equlpe de Apoio, se necessário) e pelos representantes legais e/ou procuradores das Licitantes
presc n les;
9.22. 'loda e qualquer declaração feita pelos representantes legais e/ou procuradores das
L,ciLantes deverá constar em Ata. Não terá validade qualquer reclamação posterior sobre
assuÍltos relacionados com a sessão respectiva que não tiverem registro na reterida Ata;
9.23. Constatado o atendimento aos requisitos de habilitação prevrstos neste Edital, a
Licrtantc será habilitada e declarada vencedora do(s) item(s) ofertado(s);
9.24. Caso haja intenção por parte da(s) Licitante(s) de recorrer contra a decisão do
Pregoeiro, a(s) mesma(s) aguardará(ão) o encerramento das fases de Classificação das
Propostüs e de verificação dos Documentos de Habilitação das proponentes, de acordo com a
ordcm de classificação, para que se manifeste contra a decisão do Pregoeiro;
9.25. Se todas as propostas forem desclassificadas ou todas as Licltantes inabilitadas, o
PirLloe,io poderá fixar o prazo de B (oito) dias úteis, nos termos do art. 48, § 30, da Lei
f .ir66193 e alterações posteriores, para apresentação de outras propostas ou nova
docunrentação, escoimadas das causas da desclassificação ou lnabilitação.

10. DO RECURSO, DA AD]UDICAçÃO E DA HOMOLOGAçÃO

10.1. Ao final da sessão e declarada a Licitante vencedora pelo Pregoeiro, qualquer Licitante
poderá rnanifestar, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer, com registro em Ata da
síntese das suas razões, nos termos do Art. 10, XX, do Decreto Municipal no 958/2018, desde
quc rnur]ida de carta de credenciamento ou procuração com poderes específicos para tal, As
Lrcltantcs poderão interpor recurso, no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando as demais
Lrcrt.rÍrtos, desde logo, intimadas para apresentar contrarrazões por igual prazo, que corneçará
a coTrer do tórmano do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;
10.2. A falta de manifestação, imediata e motivada, da Licitante, ou sua ausência na sessão,
importará a decadência do direito ao recurso, e a adjudicação do objeto da licitação pelo
Pregoeiro a vencedora e ao encaminhamento do processo à autoridade competente para
homologação;
1o.3. Cl acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetiveis de
a p rove ita me nto;
10.4. Os recursos e as contra razões interpostos pelas Licitantes deverão ser entregues nc
setor (l(' licitação deste lvlunicípio, no prazo estabelecido no item 10.1, das 8h às 12h,
di.r rzlr-nente, exceto aos sábados, domingos e feriados;
10.5. IÍrterposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsideraT a sua declsão ou encaminhá-lo,
devidamente informado, à autoridade competente;
10.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicará o objeto do certame à Licitante vencedora e homologará o
proced ime nto;
10.7. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos
lrlsuscetíveis de aproveitamento.
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] 1 DO REGISTRO DE PREçOS

11.1. Convocado, o licitante vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias útcis para assinar a Ata
cie RcgÍstro de Preços, como previsto no art. 64 da Lei n" 8.666/93;
11.2. A adjudicação do objeto será efetuada mediante assinatura da Ata de Registro dc
Preço:l; a empresa adjudicatária, que convocada, no prazo de validade de sua proposta, a
àssinar a Ata de Registro de Preços, vir a desistir de assinar a mesma, ser-lhe-ão atribuídas as
pcnalrdades 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,
cornpatibilidade com as obrigações por ele assumidas, respeitadas todas as condições de
irabil tação e qualificação aqui exigidas, na forma do art. 55, XIII da Lei no 8.666/93)
11.4. A Ata de Registro de Preços decorrente desta Licitação terá valldade de 12 (doze)
n)eses, contados a partir da data de sua assinatura, nos termos do art. 15, §3., Ill da Lei n"
8,666/93)
11.5. A assinatura da Ata de Registro de Preços terá efeito de compromisso de prestação dc
serviços nas condições e quantitativos estabelecidos neste Edital;
11,6. Cls preços registrados poderão ser revistos em caso de desequilíbrio econômico-
financeiro dos mesmos, em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado;
11.7. t)esde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua
vigôncra, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que
rrãu l.)nlra participado deste certame, mediante prévia anuência do Município de Areia Branca;
11,7.1. Os órgãos e entidades que não participaram deste registro de preços, quando
ocsclarcm Íazer uso da futura ata de reglstro de preços, deverão consultar o lt'lrrnicípio dc
Areia Eranca sobre a possibilidade de adesão;
11.7.2. Caberá ao(s) beneficiário(s) titular(es) da ata de registro de preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecrmento decorrente de
adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata,
assurridas com o Município de Areia Branca;
11.7.3. As contratações adicionais para órgãos não participantes não poderão exceder, por
c.,igic oLr entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens descritos no anexo I - termo
or: reÍcrôncia - do presente edital;
11.7.4. Os quantitativos decorrentes de adesões não poderão exceder, na totalidade, ao
quíntrrplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o [4unicípio
de Arcia Branca sobre a possibilidade de adesão;
11.7.5. O lvlunicípio de Areia Branca somente poderá autorizar adesão à ata após a pnrnerra
contr3tação por órgão integrante da ata;
11.7.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não partlcipante deverá efetivar a

contr.ltação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata;
11.7.7. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pela
conlri,tad.r, das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla
clcÍes,.r e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de
clár:sulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocoTrêncras ao
órg ão g crenciad o r.

12. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAçÃO

12.1. A execução do registro de preços será fiscalizada pela servidora ilesignada a servidora
Stre la Cristina de Souza Pinheiro, com autoridade para exercer, em nomc deste Fundo, toda c
qualqtrer ação de orientação geral, controle e fiscalização do objeto da ata.

13, DO PAGAMENTO

13.1. os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a .ntrega dos materiais,
nlL-diante apresentação das notas fiscais/faturas, objeto do Registro cie Preços. As reíerioir:,
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notas [iscais deverão ser apresentadas no protocolo deste lvlunicípio, acompanhadas da
seguinte documentação hábil à quitação: Nota fiscal, com o respectivo termo de recebimento,
atestado pelo setor competente do Fundo Municipal de Saúde, certldão de Regularidade Fiscal
para com as l=azendas Federal, Estadual e municipal, e perante o INSS, FGTS e CNDT;
13.2. Na hipótese de estarem os documentos discriminados no item 13.1 com a validade
cxplrada, o pagamento ficará retido até a apresentação de novos documentos, dentro do prazo
de valtdade, não cabendo ao Fundo lvlunicipal de Saúde nenhuma responsabilidade sobre o
!rLrasc no pagamento;
13.3. Decorridos 15 (quinze) dias contados da data em que os pagamentos estiverem retidos,
sern que o íornecedor apresente a documentação hábil para liberação dos seus créditos, o
regrstro do mesmo poderá ser cancelado, ficando assegurado a ele, tão somente, o direito ao
recebirnento do pagamento dos materiais efetivamente entregues e atestados na forma do
itenr I 3.1.

14.1. os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
l)roços praticados no mercado ou cancelados por fato que eleve o custo dos itens registrados,
ca[..rer,do ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos adjudicatários, observadas
as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da l-ei no 8.666, de 1993;
14.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por Írotivo
superveniente, o órgão gerencaador convocará os adjudicatários para renegociarem a re(iução
dos preços aos valores praticados pelo mercado;
14.3. O adjudicatário obriga-se a repassar ao Fundo Municipal de Saúde todos os preços e

vaít.agcns, oíertados ao mercado, sempre que esses forem mais vantajosos do que os
viqenles;
14.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o adjudicatário
não pudcr cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
14.4.1. Liberar o adjudicado do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes da
assrnatura do termo de contrato, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade
dos molivos e comprovantes apresentados;
14.4.2, Convocar os demais adjudicatários para assegurar igual oportunrdade de negocraqào;
L4.4.2,1. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à

rcvogação da ata de regastro de preços/ adotando as medidas cabíveis para obtenção da
cc ntra fação, rTrais vantajosa;
14.4.2.2. E vedado efetuar acréscimos nos valores fixados pela ata de registro de preços,
i,r('lusLVo o acroscimo de que trata a alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei no 8.666, de 1993.

15. DAS CONDIçÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

15.1. O seu recebimento dar-se-á de acordo com o art. 73, inciso II, alíneas "4" e "b", da Lei
8.666/93, com alterações posteriores;
15.2. Os itens, objeto desta licitação, deverão ser entregues no almoxarifado do Fundo
IVIünicipal de Saúde, em até 02 (dois) dias, contados a partir da solicitação, sendo recebidos
por servidor desagnado para tal finalidade, mediante solicitação formal e nas quantidades
rndic.rdas, em horário de expedaente no órgão;
15.3. Os maleriais, objeto da Ata de Registro de Preços, deverão ser fornecidos durante o
prazo dc vigôncia estabelecldo. Findo este, as partes não poderão exigir uma da outra o
exaur mento dos quantitativos previstos no instrumento convocatoío, por meramenfc
estirnatrvos, considerando-se perfeitamente realizado o objeto contratual;
15.4, As quantidades indicadas no Termo de Referência Anexo I são meramente estimativas,
iJodendo ser alteradas para menos, de acordo com as necessidades deste Fundo;
15.5. Os fornecimentos executados em desacordo com o estipulado neste instrunrento e Í'ra

proposta da adjudicatáriô serão rejeitados, parcial ou totalmente, conforme o caso;
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15.6' Caberá ao fiscal da Ata, o recebimento e a atestação da(s) Nota(s) Fiscal(is) Fatura(s)
correspondentes aos materiais entregues ao Fundo Municipal de saúde, em pleno acordo com
as especificações contidas no Anexo I deste Edital.

16. DAS SANçOES ADMINISTRATIVAS

16.1, Iniciada a sessão do pregão, não cabe desistência das propostas ou lances e a
proponente que se recusar a cumprir a obrigação, bem como vier a fazê-lo fora das condições
e especificações por ela propostas inicialmente, estará sujeita, de acordo com a qravidade da
falta e a critério do Fundo Municipal de Saúde, as seguintes sanções administrativas:
16.1.1. Advertência;
16.1.2. lt4ulta na forma prevista no item 16.2;
16.1.3. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a
A.1Í n in istração;
16.1.4. Dcclaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
16.2. A multa a que se refere o item anterior será aplicada até o limite de 2Oo/o (vante por
ccnto) do valor da adjudicação e, no caso de atraso não justificado devidamente, cobrar-se-á
1oÁ (um por ccnto) por dia, sobre o valor da respectiva Nota de Empenho, o que não impedirá,
a critério do Fundo Municipal de Saúde, a aplicação das demais sanções a que sc refere o iteÍl
16.1, podendo a multa ser descontada dos pagamentos devidos pelo Fundo Municipal de
Saúde, ou cobrada diretamente da empresa, amigável ou judicialmente;
16.3. A Licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não man[iver a
proposla, falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo, fizcr
dcclaraÇão falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla
rJelc,sa, {'icará rmpedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco)
anos, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais, tudo proporciona lme nte ao
grau de culpabilidade da conduta apenada, enquanto perdurarem os molivos determinados da
punição ou ate que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a

pcnalidade;
16.4. A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla
defcsa por parte da adjudicatária, na forma da lei.

17. DAS DISPOSIçÕES FINAIS

17.1. Ate 3 (três) dias úteis, antes da data fixada para recebimento das propostas, nos termos
.la art. 11, do Decreto lYunicipal no 958/2018, qualquer pessoa poderá solicitar
escla recimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste Pregão;
L7,L.t. A apresentação de impugnação contra o presente edital deverá ser protocolada no
Setor de t-icitação deste IYunicípio, no horário das 8h às 12h, diariamente, exceto aos sátrados,
d on r ingos c fe riados;
17.L.2, O esclarecimento de dúvidas e informações, sobre o presente Edital, poderão ser
requeridas, por escrito, ao Pregoeiro ou Membros da Equipe de Apoio no Setor de Licitações e
(-ontratos do Fundo Municipal de Saúde, no horário das 08h às 12h, diariamente, exceto aos
sáDados, domrngos e feriados, inclusive, pelo Fone/Fax: (0XX79) 3288-1502, ou pelo e
m ai I : I icitaa b@)g mail.com ;
17.1.3, O Pregoeiro decidirá sobre a impugnação no prazo de 02 (dois) dias úteisi
17.1.4. Caso seja acolhida à impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data
para d reali,/açào do cerlame;
17.2. Qualquer modificação no Edital será divulgada pelo mesmo instrumento de publicação
em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inlcialmente estabelecido, exceto quando,
inqLrestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas;
17.3. Caso a adjudicatária não compareça para receber a Nota de Empenho, no prazo de 05
{cinco) dias consecutivos do recebimento do aviso da adjudicação, ou, quando convocada
denLrl do prarzo de validade de sua proposta, não apresentar situação regular, de que Lra[a c
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lerl 3, Ceste Edital, o Fundo lvlunicipal de Saúde poderá convocar, para substituir a empresa
venccdora, as Licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê lo em igual
prazo e nas condições de suas propostas, podendo ser negociada a obtenção de melhor preço,
veriftcando-se a aceitabilidade da proposta e o cumprimento das exigências habilitatórias, ou
revogará o Processo Licitatório, observado o interesse público;
17.3.1. Os documentos, exigidos para esta Licitação, poderão ser apresentados em original
(desde que esses possam ficar retidos e ser autuados no processo), por qualquer processo de
cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração ou publicação em
orgão da Imprensa Oficial. Os que forem de emissão da própria proponente deverào ser
claLiloqrafados ou impressos em papel timbrado da Licitante, registrar o número desta
Lrcil,.rção, estar datados e assinados por seu representante legal ou preposto legalmente
estabelecido. A exibição do documento original ao Pregoeiro dispensa a autenticaçào em
cartório,
17.4. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não
coÍrprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação;
17.5. o resultado do presente certame será divulgado no Diário oficial do Município, bem
coÍno os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação;
17.6. A(s) vencedora (es) desta licitação deverá(ão), durante a sua execução, manter as
.-cndiçõcs de habilitação apresentadas na licitação;
17.7. o Edital completo será disponibilizado e retirado gratuitamente no Setor de Licitações do
MLrni<:í1)io, onde serão prestados todos os escla recimentos, caso solicitados pelos rnteress;rdos,
estaÍr(lo disponível para atendimento nos dias úteis, das 8h às 12h, na Sede da Lrcitação,
descrtos no preâmbulo deste Edital;
17.8, O Pregoeiro, no interesse público, poderá relevar omissões puramente Formais, desde
que não reste inÍringido o princípio da vinculação ao instrumento convocatório;
i7.9. E facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase desta licitaÇão, a

L..romoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo,
inclusive para verificar a compatibilidade das especificações do objeto ofertado diante dos
iequi:.r[os previstos neste Edital e seus anexos, vedada a inclusão posterior de documento ou
in[crÍnação que deveria constar originariamente da proposta ou na documentação de
habilitaÇão;
17.10. As Licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e o Fundo Municipal de Saúde não será, em nenhum caso, responsável por esses
eustos, inde pen d entemente da condução ou do resultado do processo licitatório;
17.11. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
docuÍTrentos apresentados em qualquer fase da licitação;
17.12. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a

realiz.rção do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
P.irnc ro dia irtil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde
quc r.ro haja comunicação do Pregoeiro em contrário;
17.14. 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 os prazos em dias de
expediente no lY unicipio;
r7,15. o desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no
afastilmento da Licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata
compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública do Pregão;
L7.L6. A apresentação da proposta implicará pleno conhecimento e aceitação, por parte da
LiciLarlte, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos;
17.17. Nenhuma indenização será devida às Licitantes pela elaboração e/ou apresentação de
qLraisquer documentos relativos a esta licitação;
17.18. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação,
salvo disposição em contrá rio;
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L7,L9, A criterio do Pregoeiro, o início dos trabalhos poderá ser prorrogado em até 10 (dez)
rninutos da hora estabelecida neste Pregão;
17.20, Caso o Pregoeiro julgue conveniente, a seu critério exclusivo, poderá suspender a
reuniâo em qualquer fase, a fim de que tenha melhores condlções de analisar as propostas ou
docurnentos apresentados, encaminhando-os às áreas envolvidas para manifestação, ou para
promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, desde
quc não implique em inclusão de documento ou informação que deveria constar inicialmente;
clr'vondo proceder ao registro em Ata, da suspensão dos trabalhos e a continuidade dos
Tnesnrosj
17.21. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio;
L7.22, O Fundo 14unicipal de Saúde 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 licitatório, quando
constatada ilegaladade no seu processamento;

b) alterar as condições deste Edital, reabrindo o prazo para apresentação de propostas, na
Íorma da legislação, salvo quando a alteração não afetar a formulação das mesmas;

c) adiar o recebimento das propostas divulgando, mediante aviso público, a nova data.
L7.?3. o Fundo Municipal de Saúde poderá cancelar a Nota de Empenho que vrer a ser
trrrrtirla, em decorrência desta licitação e cancelar a correspondente ARP, independentemente
Jc interpelação .ludicial ou extrajudicial, ficando assegurado o contraditório e o direito de
Cc[esa:

a) for requerida ou decretada a falência ou liquidação do adjudicatário, ou quando cla for
atingada por execução judicial, ou outros fatos que comprometam a sua capacidadc
cconômica e fina nceira '

b) o adjudicatário for detlarado inidônea ou punida com proibição de licitar ou contrataÍ
r:orl qualquer órgão da Administração Pública;

c) eÍn cumprimento de determinação administrativa ou judicial que declare a nulidade da
,rdjudicação.

t7 24. O Fundo lvlunicipal de Saúde não se obriga a adquirir os materiais e produtos
registrado:r na Ata de Registro de Preços, nem mesmo das quantidades indicadas nas
pldnrlhas, podendo promover a aquisição em unidades de acordo coÍn suas necessidades,
podcndo ainda realizar licitaÇão específica para aquisição de um ou mais itens, hipótese enr
que, em rgualdades de condições e preços, o beneficiário do regastro terá preÍerêncra, nos
teTmc)s do Art. 15, § 40 da Lei 8.666/93.

18. DO FORO

(.) l-ur)cto Ivunicipal de Saúde elege o foro do Distrato de Areia Branca para dirtmir qualquer
qtlcstão relacionada com o presente Edital.

Areia Bra nca/SE, 9 de outubro de 2019

FRANCISC SIS SILVEIRA CRUZ
tro

a
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ESTADO DE SERGIPE

uunrcÍpto DE ARErA BRANcA
orvrsÃo oe ucraçôes E coNTRATos

pnecÃo PREsENCTAL No osl2019 sRp

ANEXO I
TERMO DE REFERENCIA

1. DEFINIçAO DO OBJETO / PROGRAMAS ATENDIDOS
1.1. O presente termo de referência tem como objeto o registro de preços para aquisiçào
flrtura e parcelada de materiais méd ico- hospitala res para atender à demanda do Fundo
Mun icipal de Sa Llde.

2. FUNDAN4ENTAçÃo rrcnl
2.1. Amparo legal ao disposto na Lei no t0,520/02, Lei no 8.666/93, Decreto Municipal nu
958/2018 e Decroto 14unicipal no 864/20L7, e alnda, pela Lei Complementar no 12312006 e lN
A5/2074, observadas as alterações posterlores introduzidas nos referidos diplomas legars,

3. J USTIFICATIVA
.j.1. Na forma do art. 3", anciso I, da Lel no10,520/2002, justifica-se a necessidade para a
aquisição do objeto aqui pretendido:
. Considerando que, se íaz necessário assegurar aos servidores, pacientes e demais
beneflciários os materiais adequados, garantindo à população Areiabranquense maror
qualldade nos serviços de saúde aqui desempenhados;
. ConsideraÍrdo a necessidade da aquisição, a celeridade funcional e o regular funcionamento
dos serviços aqui desenvolvidos para um melhor atendimento à comunidade deste Município;
. Considerando que, foi feita pesquisa de mercado para se obter o valor de mercado para a

devida aq u isição;
. (lonsr(ioran(io rinda que, o valor estimado está compatível com o praticado no mercado.

4. CONDIçÕES DE RECEBIMENTO/ FORNECIMENTO
4.1, O Fornecedor deverá cumprir rigorosamente a programação de forÍiccimento emitida pelo
Fundo lr'lunicipal tle Saúde, quanto à data, horário, local, quantidade e qualidade dos produtos
a serem entregues;
4.2. os produtos poderão ser solicitados conforme necessidade e entregues no endereÇo a scr
dcsignado pelo Fundo Ívlunicipal de Saúde, dentro dos horários estabelecidos, o Fundo também
designará servidor para recebê-los;
4.3. No ato da entrega o responsável pelo recebimento designado pela Gestora do FMS,
poclcrá rccusar os produtos se estes não atenderem às especificações do presente termo,
.levondo o fornecedor substituí-los no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas;
4.4. o fornecedor deverá garantir a qualidade dos produtos a serenl fornecidos, devendo
esses estarem eÍn perfeitas condições de uso, devendo ainda, quando solicitado, substituir
prontarnente o produto que porventura não atenda aos requisitos contratados, providenciando,
tambem, a mercadoria que no momento possa estar em falta em seu esta belecime nto,
4.5. o fornecedor compromete-se a substituir ou repor o produto quando:
. Entregar os produtos NAO contendo em sua embalagem a data da fabricação, validade e/ou
v ida útil dos mesmos;
. Houver no ato da entrega a apresentação de embalagens danificadas, defeituosas ou
irrirdequaclas clue exponham o produto à contaminação e/ou deterioraçãoj
. O prodr:[o Írão atcnder as legislações sanitárias em vigor, bem comc, outros referentes ao
produto eÍn q u estã o;
.l-louver na entrega produtos deteriorados ou impróprios para o uso;
4.6. As entregas dos itens deverão ser efetuadas em, no máximo, 02 (dois) dias úteis após
atestada a solicitação previamente expedida pelo FMS;
4./, A entrega dos produtos deverá ser realizada diretamente no estoque central, nrcdiantr,
apresentação de planilhas de entrega, elaborada e emitida pelo Fundo Municipal de Saúcie;

1l
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4.8. O fornecedor, após a entrega efetuada no estoque central, deverá encaminhar-se à
secretaria do Fundo Municipal de saúde, no horário das 8 às 12 horas, para apresentação das
Notas Fiscais respectivas, devidamente atestadas pelo fiscal da ata.

5. VALTDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS (ARp)
5,1. O prazo dc validade da ata será de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura e
publicação.

6, QUANTITATIVOS, ESPECIFICA O E FORMA O DE PRE OS DOS PRODUTOS

ITEM

1

2

3

4

I

9

11

DESCRIÇÃO

Abaixador de língua, pacote com 100
unidades
pg q"q,
Agua oxig
t:-00Q. nl,,

rlada,_galão com 5litros

V. UNIT. V TOTAL R$

1.656,00

7 .131,?9 j

l

868,02:

523,20

4 9 0,00

490,0 0

R$

8,28

2.or!
t44,67

Agulha hipodérmica descartável, estéril,
siliconizada, calibre 13 x 4,5 mm, côixa
cofir 100
Ag u lha hipodérmica descartável, estéril,

5 saliconiza(la, calibre 20 x 5,5 mm, caixa

enada de 10 volumes, frasco com
caixa com 12 unidades

/\qulha hipodermica descartável, estéril,
25 x 6,0 mm, caixa

13,08

522

43

o2

çom.1Q0._
40

406 tsiliconizada, ca libre
i çoln 100
Ag ulrra lr ipodó rrn ica

7 siliconizada, calibre 2

12,25

1

9

13,23

4 90,00

27 .320 ,OA

715,00

16 850, Oó

27 .060 ,AO

c!!L1Q0
Agulha h ipoderrn ica descartável,
siliconizada, calibre 25 x 8,0 mm,
com 100

descartável, estéril,
5 x 7,0 mm, caixa

estéril,
carxa

40

40

40

2.000 r3,66

500

t2,25 490,00

12,25 4 90,0 0

L2,25

t2,25

I

frqslçm, pqc:qle co !-r1 l? u

Agulha hipodérmica descartável, estéril,
siliconizaLla, calibre 30 x 7,0 mm, haste de
aço rnoxidávol com ponta em bisel
trifaceta do caixa com 100

4 90,00

tAgulha hipoderÍn ica descartável, estéril,
10 siliconizada, calibre 30 x 8,0 mm, caixa

com 100
Alcool etíllco com teor alcoólico entre

t7 t,

99.501) hidratado frasco com 1.000 ml
Algodão hidrófilo pacote com 50 gramas
bol.l

com 500 ra mas
Atadura com crepom, medindo 10 cm x 4,5,

L4 confeccionada algodão 100o/o, contendo 13
nidades

Atadura com crepom, medindo 15 cm x 4,5
m tecido algodão 100o/o, 13 fios/cm2.
Pacote com 12 u n idades
Avental descartável em não tecido
(polipropileno), 140 cm x, 30 cm x cavas e

1 .000 16rqs

3.000

3.00 0 39.690,00

39,90 11.970,00
de 50 cnr de compr

UNID,

Pct 200

GI 360

Cx 6

Cx 40

Cx

Cx

Cx

Cx 40

Cx

Cx

Und

Pct

Und

Pct

Pct15

ime nto das man as
pct 300

t4

QTD.

---1

13 Aloodão Ir rd rófrlo

I

í
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pacote com 10 unidades.
r tsol§a coLe!erq §t9tqII)? [e
'Cabo de bisturi nu 4

nte 13 |

ante 7 I

Coletor de lâmina para citologia com tampa
rosqucávcl - capacidade mínima de 3
lâ rn ina s

Coletor de urina de 2 litros. Descartável.
Pacote com 100 u n idades
Conrpíessa de gases 7,5 x 7,5 com I
Í os/crnz íios de 100o/o algodão com
clrÍnensão de 7,5 x 7,scm 9 fios/cm2,
peqole collllQ0 unidades
Complcssa de gases com dimensões de 7,5
x 7,5 cnt, 11, íios/cmz de 100o/o algodão,
csLerii, pacole com 10 q1!dades

chado r0,03
2l-nl
ó;5i

7.5 5 0,00

7,03 5,00

1.186,00

111B61oo

14.800,00

Und 300

Caixa clc Dê rfu ro cort

(.oÍrJUÍrto rláscara com copinho para
aerossol adulto

ern tecido de algodão
rlpornrr:áve b rartco,

600
400 7,92

2.500

150

3.20O

5 0.000

50 23,72

3 ,O2

46,90

40

0,9 5

2,47

2:t

25

2/

J1

24,33 77 .856,O0

0,98 49.000,00

ConJLrnto rnáscara com copinho pâra
l e ros:io irr fa n til
DistJo:jltivo para incontinência urinárla com

50

2.000

500

1.000 2,55

300 15,20

500

3.000

300

160 3 6f0g

48,33

100 62,67

24.700,OO

2. 5 50,00

1 3. 560,00

2_3 ,7 2

/
r:x[ensão, eÍTr látox. núme ro6
Dispositivo para infusão venosa no 21/

2a descartávcl, estéril, agulha siliconlzada, de
aço inoxid á vel
Equipo rnacro gotas, confeccionado em PVC

29 atóxico, flexível, estéril, transparente,
tarnarrlro padrão, com rn etor latera I

l-quipo rrlrcro gotas, confeccionado em PVC

Escovinlla cervical para citolog ia.
Descartável. Pacote com 100 unidades
Fsparadr;rpo antialérgico - medindo 10 cm
x 4,5 rnetros, com boa adesividade,
cmbalagern em carretel com capa plástica
de proteção contendo dados de
rclontiÍicação e procedência, lote, validade e
regrstro no IY

f ,j l)a ril d ra po
in isté rio da Saúde

med indo 10 x4 5m
Esparadrapo microporoso 25mm x 10m, fita
iripoalergica, rnicroporoso, cor branca, cor
da pclc ou transparente, com excelente

io adulto
E ter so lúvel,
1000m I

uso hospitalar, frasco com

Fio para sutura 3.0, agulha 2cm e L/2 de
CX

47 5 ,00

32

34

2L,13 10.565,00

14,56 i 43.680,00

t2,27 . 3.681,00

i6

l7

3il

aixa com 24

aixa com 24
.t2,67

'.àrot

50

39 l io para sutura catgut

i- iÍ cJ lo. Í1!non),lon, c
l-io para sutura 4.0, agulha 2cm e !12 de
circulo. lvl onon y lo n, c CX 100

Und 20
Und
Und

Und

Pct

Pct

Pct

Und

Und

Und

Und

Pct

Und

Und

Und

Und

Und

3.0 sim les com Cx 20

5.760,00

2.4 t6,50

6 .267 ,00

6 .267 ,00

i.t z t,qo
11,

!l_
18-
19
20

2t

22

23

26

I Cqlxq dc pe rlu !-o

Und

3.009,00
434 ,40 i

5.6 1 0,0 0
3.048,00

I

l

10.000

'l' . u!o4rcg, 1rç-ql!q,9 1.50cm

| Íxação na pele

Und
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40
Fio para sutura catgut 3.0, cromado com
a9 u lha de ixa com 24
ita crepc adesjva para autoclave a vapor,4l em roio, com dorso de papel crepado na cor

creme cla ro
p€ |o-splta Lê.L I9 mmx50m

rasco descartável para dieta enteral
43 plástico, graduado a cada 50 ml,

c€pacidade de 300 ml

. agulha d0 3cm, caixa com 24

Gaze eÍÍt rolo

(;e lco cateter

304
o

301 (NtsR 56ql)

. d iag

cateter intravenoso agulhado,

20 t 56,67

2.000

s 5,06 79.837 ,00

53,72

i.450,00

7 ,63

B14

6,08

I ,45

1,45

48

r4,50

.19,5 0

.19,5 0

.19, 5 0

49,50

,19,50

5. 34 1,00

- 
4, r,i§,qo

3 0,4 00,00

3.133,40

2.900,0u

41

45

46

47

4u

49

tecido 100o/o algodão ou
rnisto, corn .1 3 (treze) Fios por cm2, 91 cm x
91 m
Gei para uso em eletrocardiograma eco
cardiogranta-uttrassom fisiotera pia )
ultrassoÍrografia, isento de álcool e sal.
Galão 5litros

8.0 58,00

intravenoso agulhado,
radiopaco, esteril, descartável, calibre 20g.
Agulha de paredes finas em aço lnox tlpo
304 (NBR 5_601)
Gelco - cateter intravenoso agulhado,
radiopaco, esteril, descartável, callbre 22g.
Agulha de paredes finas em aço inox tipo

(NBR 56_Ql)

radiopaco, estéril, descartável, calibre 249.
/\gulha dc paredes finas em aço inox tipo 1

) 5,O7

12.838,00

2.960,00

3. 1 5 0,00

4.3 5 0,00

2.47 5,00

2.47 5,00

4.9 5 0,00

2.970,00

2.970,00

, Glutardldcído .t 2o/a f- integrantes inertes
'(água) rt,s.p. 100oÁ frasco com 1.000m1. 14

iGlútaraldeído a 2o/o + intêgrantes inertes
50 (água) q.s.p. 100o/o frasco com 1.000m1. 28

dias
Gorro cirúrglco descartável, pacote com
100 u n id ades

200 64,79

63,00

3005l

52

53

54

55

iLâmina de bisturi número 11, estéril,
ldescartável
I lãmina àã -o,sturi
I desca rtável

llu mero 12, esté ril,

Lâmina de bisturi número 15, estéril,
descartável
Lâmina de
desca rtá ve I

brsturi n u mero 21, esteril,

Lâmina de bisturi número 23, estéril,
clescartávcl
Lámina rlc vrdro lrsa para microscopia, caixa
50 unidades
Lámina microscópica, tipo fosca de vidro
lapidado, com formato 26 x 76mm
cspessura 7,2 a l,4mm, caixa com 50

50

50

100

60

56

57 3 .7 67 ,50

'39,33 9.832,50

Y

Cx

Und 700

Rolo 500

Und 5.000

Und

150GI

Und

Und

1 .000

2.000

Und

Und

Und 50

Pct

Cx

Cx

Cx

CX

CX

Cx 250

60

Cx58

uÍridaLles

1b

1.4s0 
I

2so 
I
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59 Lanterna clínica
Lençol descartável de celulose mista, com

60 gramatura entre 29 e 329/m2, rolo com 70
cm x 50m

Und 30

195

Pct

Pct 30

447.50 t

441.50
.14.L10l

935,10

5 1 .200,00

!3 .245 ,0O
13, ?4 5,q0
J3 245 t00

6 .622,5O

15.080,00'

37 .7 00 ,00

79.170,40

2 8 7 a,Qo

I1 9t] 2,00

3.2 16;oó
1q:!07.q9 

r

?s s2s,50,
,41:.931,00

8 3 5,50 
l

3 243 !50

17 .4 t7 ,25

464,00

r8.000,00

3L,L7

25,60

61

9?
63

ca ixa com 200
LuYg çilqrEça estéril no 8 caixa com 200

0
eril no 7 5

0
5

luva para procedimentos

14 cm

pa cote com I00 unidades

éril n" 7 calxa com 200

61

65

ca ixa com 200
Iuva pare procedimentos não estéril,
descartável, tamanho extra p, ambidestra,
caixa com 100 u n id ades
Luva para procedimentos não estérll,
descartável, ta manho grande, ambldestra,
ca lxa com 100 unidades

descartável, tamanho médio,
não estérll,
ambidestra,

caixa corÍl 100 u n idades
Luva para procedimentos não estérll,
descartável, tan)anho pequeno, ambidestra,
caixa coí] 100 unidades
Ív]a lcta de p-rrmcl ros socorros ra nde
lvliiscara d esca rtável com elástlco tripla

unidades. p roteçã r.:, caixa com 50
b ico de to

m x 100m
Papel grau -çil!l-giço_?qo_ÍÍIl x 100m
l)apel grau cirúrglco 300mm x 100m

14 cm
Pinça pgqn

441é0

287.J90

66

67

68

6.
7A

7l

'i3

74
75
76

Pote para coleta de escarro estéril, 80m1,

37 ,70

37 ,70

37 ,70

19,97

5 8,00

67,77

72

t9-J2
10L18
\ 7 Ot.1:.7

) 79154
33Á2
61ê7

58,557l

/8

31

[)rcservativo não lubrificado, caixa com 144
8

I unidades
Saco firan co leitoso para armazenar

79 nraterial bioló9ico, capacidade para 1001, Pct 100

Saco branco leitoso para materlal biológico
acote com 100 u n idad es

Saco para autoclavação branco leitoso,
.apacidade para 501, pacote com 10

Dacote com 100 unidades

l!,!,4qQeq

2s x 8, q1 ry!!

i -2-5,.{ §-,-q,1 1

6.777 ,00

106,55 3.196,50

Seringa plástica estéril descartável, com
82 capacidade para 10m1, com agulha calibre

Sonnga plástica estéril descartável, com
83 . capacidade para 20m1, com agulha calibre

2 5.000 0

1 5.00 0 1,11 16.650,00

0,56 14.000,00

5or ng; plástica estéril descartável, com
84 ca1;acidade para 3ml, com agulha calibre 25

117,0,r ryl ,
Seringa plástica esteril descartável, ccm

f

RI 2.00 0

Cx 30
Cx 30
CX 30

CX

Cx 15

400

Cx

CX

CX

1.000

2.t00

Und 10

Cx

Und 300
Rolo
Rolo
Rolo
Und

150
150
150
25

Und 50

Pct

Cx

Und

Und

Und

c.r pa cid ad e para 5ml com e9q!ILçaLiljc 25 Und 2 5.00 0

li
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I l-u va cirú rg ica
Luva c trtllgiç-q

I

I Lrva cirú rg ica estéril no

lYásca ra no 95,
i),r pe I g r ;i!r c

] Pinça a natómica

,-, oo 
]

37,70 79,t tO,OO

s0 I 5e,38 2.969,00

I

30.000 o,52 15.600,00

BO

600

85
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86

Sonda de aspiração traqueal, estérll,
descartável, calibre 06, com válvula
interrnitente na porção distal. Medlndo 42
CM

lsonau àJ
desca rtáve l,

traq u ea l,
08, com

150

500

500

s00

200

Und 6.000

20

Und 120

Und 100

t,7 3 259 ,50

1,79
asprraçao
calibre

estéril,
válvula

89

le0 l

l--l
91

i;;l
93

94

99

100

101

to2

103

104

105

r oo

es!q!-ll,
112610o

1.126,00

1 . 126,00

7.126,O4

1.126,00

89 5,0 0

l

91 5,00

93 0,00

! !!eI! ! te-ryqs tg_p!_r_çê o d ista
aspiração traqueal, estéril,

d e sc_a rtá v
Sonda d

rle sca rtá v,

med indo 42 cm
lSonda de

CD,

el, calibre 10
e aspiração traqueal, estéril,

s
1,8 3

1,86medindo 42 cm
Sonda de aspiração traqueal, estéril,
descartável, calibre 74, com válvula
intermitente na porção distal. Medlndo 42

1,8 9 945,00

Sonda Íowley calibre 10, com duas vias,
descartável

Sonda Íowley calibre 12, com duas vlas,

635

e9É! tI / de§la !:!él/_e.l

csten, ciss,ca.rtáv,el
Sonda fowley calibre 14, com duas vlas,

5,63

5163l

5,6 3Sonda [owley calibre 16, com duas vias,
estéril, desca rtável

lSonda fowley calibre 18, com duas vias,
95 jestéril, descartável, confeccionada em

I borracha natural
tSonda fowley calibre

96 testéril, desca rtável,
i borracha natural

número 16
98 . SqIlda nasogástqlca lgngq, número 18

a lib re 06
etral, estéril,
calibre 08

desca rtável,

etral, estéril,
calibre 10

desca rtável,

200 5,6 3

200 5,63

200 ?p3

1.000 t ,94

1,98

8.000 2,OB

2,12

r19,90

1 . 126,0 0
l

106,00 l

448,00

1 .940,00

1 5.840,00

16.3 20,00

16.640,00

1-2.7 20,04

2.398,00

Sonda uretral, estéril, descartável,
?.24

2,04

t4a,7 3

22,47

r5,34

Sonda uT

I 
srlrco n izadal
SondJ uT

. sill co n izad.qr
Sonda uretrâ1, estéril, descartável,
silrconizadar cqlibÍe 12

siliconizada, çql!b1q l{, me! indo 40cm.
Tambor em aço inoxidável (porta gases)
com êlça, qir
-l-e 

nsiô met ro vcrificado e aprovado pelo
1N[1E Itl.O, braçadeira na cor preta, com:
rnanôrreLro, braçadeira em nylon com
Ínaquito em PVC, pera com válvula de
rleflaçào, esto.lo para viagem, manual de
instruções com termo d_e g a ra ntia

nensões de 16 x 14 cm

Ü .a47 ,60

Termônretro d ig ital z.247 ,00

4 602,00Íouca sanfonada descartável caixa com 100
unidades

Und

Und 500

Und 200

Und 200

Und

Und

Und
Und 200

Und

Und

Und 8.000

Und

Und

t07 C 300

.1 8

,"0 
I

87 una 
I

97 So n d.r

Und

8.000

I

Und 200

20, com duas vias, 
I

confeccionada em I Und

iund"-r Lrretral, esteril, descartável, 
I

l

I
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roB Tlbo de látex (
rolo com 'l 5m

I tos lvaselinu -tioriàã

garrote) tradicional, no 200,

uso externo frasco com LL
Va lor total estimado

Pct 15

30

1 .434,001

l-zqo,!- 
]

t.2? t:8o7 ,Q7 ,

9 5,60

+0rq0l

7, OA GARANTIA
/.1. Na entrega dos produtos o prazo de validade deverá corresponder no mínimo a 2/3 do
prazo total da validade, onde couber, e deverá atender às especiÍrcações do INMETRO,
rc:;pectiv.-rmor)to, para cada material descrito no item anterior.

S. DOTAçÃO ORçAMENTÁRIA
8,1. As despesas decorrentes da licitação somente serão informadas quando da respectiva
ordem de Fonrecimcnto.

9. OBRIGAçOES DAS PARTES
9.1. FORN ECEDORES:
. l4anter, durante toda a viqência da Ata de Registro de Preços, as exigências de habilitação
oLr condições determinadas no procedimento da llcitação que dará origern à mesma/ sob pena
de sua rcscisão e aplicação das penalidades ora previstas;
. ForneceT os materiais conforme especiflcação, marca, modelo e preço rogistrados e na forma
p rev ista i

. Substituir às suas expensas, qualquer material entregue em desacordo com as especificações
exigidas e pa<irôes de qualidade exigidos, com defelto, vício ou que vier.) apresentar problema
quanto ao seu uso dentro do período de garantia;
. Alocar todos os recuTSos necessários para se obter um perfeito fornecirrento, de forma plen.r
e satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza ao Fundo Municipal de Saúde;
. Responsabilizar-se por todas as despesas, obrigações e tributos decorrentes do
fornecimento, inclusive as de natureza trabalhista, devendo, quando solicltado, fornecer ao
l-uÍrdo ÍVunicipal de Saúde comprovante de quitação com os órgãos competentes;
. llesponsabilizar-se por eventuais multas, municipais, estaduais e Federais, decorrentes dc
faltas por ela cometidas durante o forneclmento;
. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Fundo Munrcrpal de Saúde e/ou a

tercerros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do fornecimento, não exclurndo ou
reduzindo essa responsa bilid ade a fiscalização ou o acompanhamento pc.lo Fundo Municipal de
Saúde;
. Responsabilizar-se pela obtenção de Alvarás, Licenças ou quaisqucr outros Termos de
Autorização que se façam necessários à execução do fornecimento;
. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto firmado com o Fundo lvlunicipal dc
Saúc1e, sern previa c expressa anuência.
. Nào realrzar associação com outrem/ cessão ou transferência total ou parcial, bem como a

fusão, cisão ou incorporação, sem prévia a expressa anuência do Fundo Ivunicipal de Saúde.
9,2, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
. Efetuar o pagamento nas condições e preço pactuados;
. Proporcionar ao fornecedor todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das
obrigações decorrentes do registro de preços, consoante estabelece a Lel no A.666/931
. Dcsignar um representante para acompanhar e fiscalizar o fornecimento dos materrars, quc
deverá anotar em registro próprio, todas as ocorrências verificadas;
. CoÍrunicar ao fornecedor toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução dos
lu rrec,Il unto5. d,iigL,n(raÍrdo nos casos que exigem providências preven(,/as e corrctivas.

1O. DTSPOSTÇOES GERATS
10.1, Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor enquanto poÍ)dente de laquidação
qualquer débito referente à eventual irregularidade, inadimplência ou perralidade;

1!)r
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10.2. Na forma do que dispõe o artigo 67 da Lel n0 8.666/93, fica designada a servidora Sheila
Cri:itina de Souza Pinheiro, lotado no Fundo Munlclpal de Saúde, para acompanhar e íiscalizar
a ARP;
10,3. Os preços dos itens registrados permanecerão irreajustáveis durante a vigência da
respectiva ARP.

J-
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pnecÃo PRESENCTAL No o5l2019 sRp

ANEXO II
oeclanaçÃo DE NA coNDrçÃo oe ueTeee (Modeto)

, inscrita no CNPJ no _, por intermedio de seu
representantL. leqal, o(a) Sr.(a) _, portador da Cartetr.,l de Identidade n"

e do CPF no -.. 

-, 

DECLARA, que é enquadrado na condrÇão de Microempresas
ou de Ernpresas rie Pequeno Porte.

Pera t:sso cfcrto, .i declarante informa que:

I ' Está enquadrada em uma das seguintes sltuações (assinalar com um X):
a) ( ) Na condição de microempresa, sendo que sua receita bruta anual não ultrapassa o
valor de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mll reais);
b) ( ) Na condição de empresa de pequeno porte, sendo que sua receita bruta anual é
s-rircrior a Rg 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$

'1.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).

II - o signatárro é representante legal desta empresa, assumindo o corr)promisso de rnformar
à Secrctaria dn lleceita Federal do Brasll e ao Fundo Municipal de Saúde de Areia tsranca,
imediatamente, cventual desenquad ra mento da presente situação e cstá ciente de que a

falsidadc na prestaÇão destas informações, sem prejuízo do disposto rro art.32 da Lei no.
9,430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, as
pcÍlalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art.
299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1o da Loi no.8.137, de27 de
(lr,rcrrlrr o de 1 99i)).

(local e data)

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

( xObservação: Esta declaração deverá ser entregue no ato do credenciamento,)

I

21

REf.: PREGÂO PRESENCIAL NO O5l2019 SRP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
AREIA BRANCA
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PREGÃO PRESENCIAL NO O5l2019 SRP

ANEXO III
PROCURAçÃO (Modeto)

Ref .: PREGAO
AREIA BRANCA

PRESENCIAL NO O5l2O19 SRP - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE

OUTORGANTE: {Qualiflcação da empresa e do represente legal que assrnará a procuraçào em
seu nome (nome, endereço/razão social, etc.).

,_ OUTORGADO: (Representante devidamente qualificado).

OBJETO: Representar a Outorgante no Pregão no 05/2019 SRP - Fundo Ívlunicipal de Saúde dc
Areia B ra nca.
PoDERES: En[regar e receber envelopes contendo os documentos e as propostas, JUntar
riccurrenlos, as:iinar aLas e termos, tomar dellberações, receber oíícios e relatórios de

lulgamentos, fiÍtr]ar declarações, dar ciência e, especialmente, formular ofertas e lances de
preços, interpor recursos, renunciar ao direlto de recursos eníim, assinar todos os atos e
quaisquer documentos indispensávets ao bom e fiel cumprimento do presente mandato JUnto a
este órgão, relatrvamente a quaisquer das fases do Pregão no 05/2019 SRP.

, _de

NOME/CARGO

2)

ru,

_de 2019,

t
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PREGÃO PRESENCTAL NO O5l2019 SRP

ANEXO IV

DEcLARAçÃo DE ATENDTMENTo Aos REeursrros DE HABTLTTAçÃo lnoderoy

REf.: PREGÃO PRESENCIAL NO O5l2O19 SRP - FUNDO MUNICIPAL OC SAÚOC OE
AREIA BRANCA

, inscrita no CNPJ no 

-, 

por intermedio de seu
representante legal, o(a) Sr.(a) _, portador da Carteira de ldentidade nu

e do CPF n" , DECLARA. em atenção ao disposto no art.40, VII, da Le

\, Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002, que cumpre plenamente os requisatos exigidos
para a habilitação na licitação modalidade Pregão no O5/20t9 SRP do Fundo lYunicipal de
Saúdc de Areia [Jranca,

(local e data)

(l\oÍ e e assinatura do representante legal ou procurador do Iicitante)

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

?.3

í
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PREGÃO PRESENCIAL NO O5l2019 SRP

ANEXO V

DECLARAçÃO DE EMPREGADOS MENORES (MOdCIO)

Ref.: PREGAO PRESENCIAL No 05/2019 SRP - FUNDO MUNIcIPAL DE SAUDE DE
AREIA BRANCA

por interméd io de seu
rcprescntante legal o(a) Sr.(a) _, portador da Carteira de ldentidade no edo
clrF no - - , DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da lei no 8.666, de 21

\., cle lunho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de27 de outubro de 1999, que não emprega
rnenor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e Ír.io emprega menor de
dezessels a nos.

Ressalva: ernproga Tnenorr a partirde quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

(local e data)

(Norne e assinatura do representante legal ou procurador do icitanto)

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

inscrita no CNPJ no

24
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PREGÃO PRESENCIAL NO O5l2019 SRP

ANEXO VI

ATA DE REGISTRO DE PREçOS _/20- (Minuta)

o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA BRANCA/SE, inscrito no CNPI sob o no
11.402.09f/0001-08, localizado à Rua Heracliton Diniz, no 90, Centro, doravante denominado
CONTRATANTE, neste ato representado por seu Gestor, o Sr. FRANCISCO JOSE SAMPAIO,
brasileiro, casado, dentista, portadora do RG no 2.889.856 SSP/PE e do CPF no 222.577.373-
34, residente e domiciliado em Areia Branca/SE, considerando o julclamento do PREGÃO
PRESENCIAL No 05/2019 SRP, para REGISTRO DE PREçOS, e a sua respectiva
homologação, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s): xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
inscrita no CNPI sob o no XXXXXXXX, estabelecida na XXXXXXXXXXXXX, neste ato
represeÍrtado pelo(a) Sr.(a) XXXXXXXXXX, portador(a) do R.G. no XXXXXXXX e do CPF n"
XXXXXXX. ALendendo as condições prevlstas no instrumento convocatório e as constantes
dcsta A[a de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis nu
10.52o/02, no 8,666/93 e alterações, e Oecretos no 864/2077 e no 958/2018, e em
coniorrnidado conr JS disposições a seguir.

01. DO OBJETO
01.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para aquisição lutura e parcelada de
materiais médrco-hospitalares para atender à demanda do Fundo l"lurricipal de Saude, de
acordo com as especificações constantes do Edital de Pregão Presencial no 05/2019 SRP e seus
anexos, e propostas de preços apresentadas, de acordo com o art. 55, Xl da Lei no 8.666/93,
passando tais documentos a fazer parte lntegrante do presente instrumento para todos os fins
oe direilo.

02. DO REGIIIE DE EXECUÇAO
02.1. O objeto será executado mediante a forma de execução indireta, sob o regime de
empreitada por preço unitário, nos termos da Lei no 8,666/93.

03. DO PRECO E DAS CONDICÕES DE PAGAMENTO
03.1. Os materiais serão fornecidos pelos preços registrados constantes do Anexo I desta Ata.
§1o - Os pagarnentos serão eFetuados em até 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais,
após atestação do responsável pelo recebimento;
§2u - Parâ Fazer jus ao pagamento, a futura Íornecedora deverá apresentar, nota fiscal, com o
rcspectivo ternro de recebimento, atestado pelo setor competente do Fundo lYunicipal do
Saúde, 1:rova dc regularidade para com as Fazendas Federal, Estaduai !r lYunicipal, Certidõer;
de Regularidade de quitação junto ao INSS, FGTS e CNDT atualizadas;
§3" ' Nenhum pagamento será efetuado ao Adjudicatário enquanto houver pendência do
liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplôncia contratual;
§4o - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado;
E50 - No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do valor mencionado
no caput desta Cláusula, o Indice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/IBGE;
§6o - Nestes preços estão incluídas todas as despesas que, direta ou incliretamente, decorram
da execução do objeto, inclusive custos com pessoal, encargos :;ociais, trabalhistas c
previdenciários, administração, tributos, emolumentos e contribuições de qualquer natureza.

04. DO REAJUSTE DE PRECOS
04.1. Não haverá reajuste de preÇos durante o período de vigência da al.r,
04.2. Qs preços registrados poderão ser revistos em decorrência de dventual redução do:;
preços praticados no mercado ou cancelados por fato que eleve o custo dos ,,"nr ,"r,r[:o:,::

I
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cabendo ao órqão gerenciador promover as negociações junto aos adjudicatários, observadas
as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Loi no 8.666, de 1993;
§1o - Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado Íto mercado por motivo
superveniente, o órgão gerencjador convocará os adjudicatários para renegociarem a redução
dos preços aos valores praticados pelo mercado;
§20 - O adjudicatário obriga-se a repassar ao Fundo Municipal de Saúde todos os preços e
\,.lnlag0ns, ofcrtados ao mercado, sempre que esses forem mais vantajosos do que os
vigenles;
§3o - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços regislrJdos e o adjudicatário
não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
§40 - Liberar o adjudicatário do compromisso assumido, caso a comunrLaçào ocorra antes da
assinatura do termo de contrato, e sem aplicação da penalidade se cr:rr[irmada a veracidadc
dos rnotivos e comprovantes apresentados;
§50 - Convocar os demais adjudicatários para assegurar igual oportunidade de neqociaçào;
§60 - Não havcndo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogaçào
(1a ata de registro de preços, adotando as medldas cabíveis para obtenção da contratação mars
vdrrlajosali
§7o - E vedado efetuar acréscjmos nos valores flxados pela ata de registro de preços, inclusivc
o acréscimo de que trata a alínea "d" do inclso II do art. 65 da Lei no 8.ô66, de 1993.

05. OA VALIDADE DA ATA
05.1. A validade da presenie Ata de Reglstro de Preços é de 72 (dozel meses, contados da
data cle sua asslnatura e publicação.

06, DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OB,ETO
06.1. Os itens, objeto desta ARP, deverão ser entregues no almoxarifado do Fundo 14unicipal
oc S.rudo, enr ató 02 (dois) dias, contados a partirda solicitação, sendo recebidos porservidor
dcsignado para tal finalidade, medlante solicitação formal e nas quanlrdades indicadas, errl
l'orario dc exprorcnte no órgào.
§1' Os materiais, quando solicitados, serão fornecidos durante o prazo de vigência
estabelecido, eÍn, no máximo, 02 (dois) dias úteis contados da Ordsm de Fornecimento
atc.stada pelo fornecedor. Findo este, as partes não poderão exigir uma da outra o
exaurimento dos quantitativos previstos no instrumento convocatório, considerando-se
perfeitamente realizado o objeto contratual.
§2' O Fundo lvlunicipal de Saúde não se obriga a adquirir os materiais registrados nesta Ata
dc Registro de Preços, nem mesmo das quantidades indicadas nas planilhas, podendo

I)TornovcT a aquisição em unidades de acordo com suas necessidades, podendo ainda realizar
liotação especifica para aqursição de um ou mais itens, hipótese em (lue/ em igualdades de
condições e preços, o beneficiário do registro terá preferência, nos terÍTros do Art. 15, § 40 da
L.ei 8.666/93.

O7. DA DOTACAO ORCAMENTARIA
07. ], As despesas oriundas com o pagamento do referido objeto desta ARP correrão à conta
dos rccursos orçômentários consignados no Orçamento Programa de 2019/2020 deste Fundo,
com dotaÇão suficiente, obedecendo à classificação pertinente.

08. DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES
08.1. O Fundo [4unicipal de Saúde, durante a vigência desta Ata, comproínete-se a:
. Designar servidor do Fundo lvlunicipal de Saúde para proceder ao recebL.nento dos materiais;
. Rejeitar os materiais que não atendam aos requisitos constantes no iterrt 6;
. Efetuar os pagamentos devidos observadas as condições estabelecidas nesta Ata;
. PTomover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços
permanecem compatíveis com os praticados no mercado.
08.2. O(s) adjudicatário(s), durante a vigência desta Ata, compromete(nr)-se a:

reg istra d crl

Iü.:.
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.l'lanter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, as exigências de habilitação
ou condiÇões determinadas no procedimento da llcitação que dará origern à mesma, sob pena
dc sua rescisão e aplicação das penalidades ora previstas;
. l'ornecer os nrateriais conforme especificâção, marca, modelo e preço registrados e na forma
íJrevislAi
. Substituir às suas expensas, qualquer material entregue em desacordo com as especiíicações
oxigidas e padrõos de qr-ralidade exigidos, com defeito, vício ou que vier.r apresentar problema
qLranto ao seLr uso dentro do período de garantia;
. Alocar todos os recursos necessários para se obter um perfeito forneciÍnento, de forma plena
o !atisfatória, scrn ônus adicionais de qualquer natureza ao Fundo Munictpal de Saúde;
. Responsabilizar-se por todas as despesas, obrigações e tributos decorrentes do
Íornecrmento, inclusive as de natureza trabalhista, devendo, quando solicitado, fornecer ao
Fundo [4unicipal de Saúde comprovante de qUitação com os órgãos competentes;
.llesponsabilizar-se por eventuais multas, munlclpais, estaduais e federais, decorrentes de
[,]ltas por ela cometidas durante o fornecimento;
. Responsabilizar se pelos danos causados dlretamente ao Fundo Municrpal de Saúde e/ou a

terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo nà execução do Fornecimento, não excluindo ou
rcduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Fundo Ívlunicipal de
Saúde;
. Í(ospor'rsabilizaÍ-sc pela obtenção de Alvarás, Llcenças ou quaisquer outros Íermos de
Autorização que se façam necessários à execução do fornecimento;
. Não transfcrir .l outrem, no todo ou em parte, o objeto firmado com o Fundo Municrpal de
Saúde, senr previa e expressa anuência.
. Não real zar associação com outrem, cessão ou transferência total oLr parcial, bem como a

tLrsão, cisào ou incorporação, sem prévia a expressa anuência do Fundo l.4unicipal de Saúde.

09. DAS PENALIDADES E MULTAS
09.1. Pelo atra:;o ir)justiFicado nos fornecimentos, pela lnexecução total ou parcial do objeto
pactuado, conforrne o caso, o Fundo Municipal de Saúde poderá aplicar ao Adjudicatário aS
scguintes sanÇõcs, previstas no art. 87 da Lei no 8.666/93, garantida a prévia defesa, sern
prejuÍzo de perda da garantia prestada:
I - advertência;
ll - rnulta de 0,5ol,r (zero vírgula cinco por cento) por dia, até o máxirno de 10o/o (dez por
,rrírlo) sôbre o valor do(s) material(is), em decorrência de atraso injustifrcado na execução dos
Íoílecrrnentos;
lll'multa de 100/o (dez por cento) sobre o valor total do(s) materaal(is), no caso de
rnexecução total ou parcial dos mesmos;
IV - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a

AdministraÇão d <.: Fundo lYunicipal de Saúde, pelo prazo de ate 02 (dois) anos;
V - declaração de inrdoneidade para licitar ou contratar com a Administrac;ão Pública.

10. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
10.1. o registro do adjudicatário será cancelado quando:
: ' o .r.lluCrcal.lrLo descurnprir as condições da Ata de Registro de Preço:.
ll o adjudicatário não retirar a nota de empenho ou instrumento oquivalente no prazo
estabelecido pela administração, sem justificativa aceitável;
lll - O adjudicatário nâo aceitar reduzir o seu preço, na hipótese deste se toTnar superor
àq ue les praticados r)o mercado;
ÍV - O adjudicatário sofrer quaisquer das sanções previstas na cláusula a,rterior, parágrafos lV

Parágraío único - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e lV
desta cláusula será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditórao
c a aír,pla defesa. 

Ytz:
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11. DO ACOMPANHAMENTO E DA FI
11.1. Na forma do que dispõe o artigo 67 da Lel no 8,666/93, fica designada a Sr.a Sheila
Cristina de Souza Pinheiro, para acompanhar e fiscalizar execução da prúsente Ata de Registro
de Preços.
§ 1o A fiscalizaÇão compete/ entre outras atribuições, verificar a coníormidade do
fornecimento dos materiais com as normas especificadas, se os procedinrentos são adequados
para garantir a qualidade desejada,
§20 A açâo da fiscalização não exonera o Adjudicatário de suas responsa bilidad es
co n tra tu a is.

12. DO RECEBIMENTO DO OBJETO
12.1, O objeto da futura contratação será recebido de acordo com o disposto art,73, II, a e b
da Lei no 8.666/93.

13. DO FORO
13.1. As partes contratantes elegem o Foro do Distrito de Areia Branca, Estado de Sergipe,
corro único conrpetente para dirimlr as questões que porventura surgirem acerca do presentc
instrumento, cr.)m renúncia expressa por qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam este instrllmento, a fim de que
prorlrr:'a s,:. r s e íe itos leg a is.

Areia Branca/SE, _ de _ de

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Contrata nte

FRANCISCO JOSÉ SAMPAIO
Gestor do Fl4S

FORNECEDOR 1

FORNECEDOR 2
(...)

\-

)l
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ANEXO
REGISTRO DE PREçOS

Este documento e parte integrante da Ata de Reglstro de Preços no _ /2Of9, celebrada entre
O Fundo Municipal de Saúde de Areia Branca, e a empresa cujos preços estão a seguir
reqistrados, por item, em face da realiza odoP ão Presencial no 05/2019 SRP

EMPRESA:

ITEM

CN P]: Fior.relrax'
END.: E-MAIL:

RE PR ES E NTAN TE
LEGAL:

ESPECIFICAçÃO MAfICA VALORQTDE. UN

)|)

r


