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EDrrAr DE r-rcrreçÃo
pREFnruRA MUNrcrpat DE BENEDÍTtNos - EsrADo Do ptAUí

MODALIDADE pneeÃo rlrrRôrurco Ne oo1/2021

ucrraçÃo ExctustvA PARA MrcRoEMpREsAs-M€ t EMpREsAs DE pEeuENo poRTE-Epp.

BASE TEGAT

Lei ne 10.520/2002, Lei Complementar ne. 12312006, Decreto

Federal ne 10.024/2079, Lei Complementar ne. 747/2074, e

alterações, aplicando-se subsidlaÍiâmente no que couber a Lei

8.666/1993 e suas alterações e demais legislações correlatas.

OBJETO

Aquisição dê equipamentos e materiais permanentes para

Unidade dê Saúde PS BURITI ATEGRE PSF da Rede Municipal

de Sâúde,

TrPo DÂ ucrrAçÂo Menor Preço Unitário

r-ocAl DA sEssÃo PUBUCA

05 de fevereiro de 2021olra r xoúruo oE ABERTURA

DAs PRoPosTAs - sEssÃo
púsrrce:

MODO DE DISPUTA Aberto

VALOR ESTIMADO RS 100.000,00 (cem mil reâis)

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

rÍrrFoRMAçôEs coMPrEMEiÍrAnÉs

O Edital está disponibilizado, na íntegrâ, no endereço eletrônico:

wwu.mÍtaldecomoraspublicas.corrlbr. e também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da

Prefeiturâ, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situado Rua Floriâno Peixoto,270, Bairro

Cêntro, Benedtüno§.P|, no horário das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas).

ATENçÃO. Recomendamos a atenta leitura do instrumento convocatório e seus anexos, a fim de

evitar a prática dãs condutas previstas no art. 7e da Lei ns 10.520/2002, que poderá acarretar na

aplicação das penalidades previstas no referido artigo, sem pre.iuízo das multas previstas em edital
e no contrato e das demais cominações legais.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 PE OOl/202I

www.portaldecompraspublicâs.com. br.

09h00min (nove horas).

FONTE RECURSO

Ruo Floriono Pêixoto n"27O. Centro. CEP: ó43aO-400. CNPJ: 0ó.554.77810001-29
emo* preíeitroOemaithc€'ginolcam TGloÍoíE (8ó) :P69-1482 - 8êíadtlps-ploJ
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EDtTAt DE UC|TAçÃO
PREGÃO ETETRÔNICO N9 OOl/2021

O MUNICÍPIO DE BENEDITINOS, ESTADO DO PIAUí, TORNA PÚBLIco, PARA coNHECIMENTo Dos INTEREssADos,

QUE POR MEIO DA coM|ssÃo PERMANENTE DE LICITAÇÂo, REALIZARÁ LICITAçÃo, NA MoDALIDADE PREGÂo,
NA FoRMA ETETRôN|CA, coM cRrrÉRro DE JULGAMENTo MENoR pREço poR trEM, Nos rERMos DA LEt N-o

10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DO DECRÊTO N9 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019, DA LEI COMPTEMENTAR
N" 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, DA LEI N9 11.488, DE 15 DE JUNHO DE 2007, DO DECRETO N" 8.538, DE 06
DE OUTUBRO DE 2015, APLICANDO.SE, SUBSIDIARIAM ENTE, A LEI N9 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E AS

EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESIE EDITAL. E PEIOS OECRETOS MUNICIPAISNg 0160/2017, I.EICOMPTEMENTAR
Na 18/06 E 14712014, SUBSTDIARTAMET{TE, PErA rEr Ne 8.656/93 E DEMATS t"EGtStAçÃO, SO8 AS COND|çÕES

EsrABEtEctDAs NEsrE ATo coNvocAtónto t attxos,

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e

monitoramento de dados gerados ou transferidos diÍetamente para a página eletrônica
www.portaldecomprasDublicas.com.br. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o
processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor
responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da proposta com
os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; veíificar e julgar as condições de habilitação;
receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão;
indicar o vencêdor do certame; adjudicar o objeto, quando não houver recurso; conduzir os trabalhos da equipe
de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruído a autoridade responsávêl e propor â homologação.

óneÃos Nrcnrssaoos: PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS

DATA E HORÂ DE INICIO DAS

PROPOSTAS:

DATA E HORA TIMITE PARA

IMPUGNAçÂO:
o8h59min do dia 02/02/2027 (HORÁR|O DE BRASíL|A)

DATA E HORA FII{AL DAS

PROPOSTAS:
08hs9min do dia 05 /02/2027lHoRÁRto DE BRASíL|A)

DATA DE ABERÍURA DAS

PROPOSÍAS - SESSÃO

PÚ8UCÁ:
09h0Omin do dia 05/0212021 (HORÁRro DE BRASíLrA)

[ocÂL: www.portaldecompraspublicas.com.br
MODO DE DISPUÍA ABERTO

VALOR ESTIMADO RS 100.000,00 (cem mil reais).

1. DO OB'ETO.
1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa pâra: Aouisicãode ipamêntos e

materiais pêrmanentes para Unidade de Saúde PS BURITI ALEGRE PSF da Rêde Municipãl de Saúde,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
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1.2. A licitação será dividida em ITENS, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se a
licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

1.4. A quantidade indicada no Termo de Referêncie (Anexo l) é apenas estimativa de consumo e será solicitada
de âcordo com as necessidades do Órgão solicitante, podendo ser utilizada no todo ou em parte.

3. DO CREDTNCIAMCÍ{TO.

3.1. O Credenciamento é o nível básico do RegistÍo Cadastral no PORTAT DE COMPRAS PUBLTCAS que
permite a perticipação dos interessados na modalidade LICITATÓRlA PREGÃO, em sua FORMA
ETETRÔNICA.

3.4. O licitante responsâbiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume
como firmes e verdadeiras suas propostas e sêus lances, inclusive os atos prâticados diretamente ou por seu
reprêsentante, êxcluída a responsabilidedê do provedor do sistêmã ou do órgão ou entidade promotora da
licitação por êventuais danos decorrentes de uso indevido das cÍêdenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. É de responsâbilidade do cadastÍado conferir ã exatidão dos seus dados cadastrais no gORTAL DE COMPRAS
PUBLICAS e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder,
imediatamente, à coreção ou à afteÍação dos registros tão logo identifigue incorreção ou aqueles se tornem
desatualizados.

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da
habilitação

4. DA PARÍICIPAçÃO NO PREGÃO.

4.1. Poderão participar deste certame exclusivamente microempresas e empresas de pequeno porte,
nos termos dos arts.47 e 48, inciso l, da Lei Complementar n" 123/2006, com redação da Lei

Complementar ne !47 /2074 e afts. 1e e 6e ao 8e do Decreto Federal ne 8.538/2015, regularmente
estabelecidas no país, cuja finalidade e ramo de atuação esteiam ligados ao ob.ieto do presenl
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1.3. O critério de lultamênto adotado será o menor preço do ITEM, observadas as exigências contidas neste
Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. DOS RECURSOS ORçAMEr{TÁRrO5.
2.1. As despesas para atender a esta licitação que será custeado com a assistência financeira do

FUNDO MUNICIPAL DE 5AÚDE.

3.2. O cadãstro deverá ser feito no Portal de Compras Públicas, no sílio www.portoldecomprospublicos.com.br;

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este
Pregão.

Ruo Flcrbno Peixoto n'27O. Cemro. CEP ó4380-{100. CNp} Oó.554.77A/OOOI-?9
ErEat prctiturobaneditttGo,gÍnolcoín Í#onq (Só) 3269-t4BA - Bcn€(ÍtiElpix.l
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Pregão, e que satisfaçam integralmente as condições deste Edital, e que estejam com
Credenciamento regular no PORTAI DE COMPRAS PUBLICAS.

4.2.1. Proibidos de participar de licitações e celêbrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

4.2.2. Que não atendam às condições deste Edital ê seu(s)anexo(s);

4.2,3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação
e responder administrativa ou judicialmente;

4.2.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9e da Lei ne 8.666, de 1993;

4.2.5. Que estejam sob fâlência, concurso de credorês, concordata ou em processo de dissolução ou
liquidação;

4.2.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

4.2.7. organizações da sociedade civil de lnteresse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão ne

746120 14-TCU-Plenário).

4.3. COMO CONDçÂO PARA PARTTCTPAçÃO NO PREGÃO, A UCTTANIE ASSINALARÁ "srM" OU'NÃO" EM CAMPO

PRÓPRIo DO SIíEMA ELEÍRÔNIco, RELATIVo Às SEGUINTES DEcLARAçÔEs:

4.3.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3'da LeiComplementar ne 123, de 2006, estando apta
a usufruir do tÍatamento favorecido êstabelêcido em seus âÍls. 42 a 49;

4.3.1.1. Por se tratar de licitação exclusiva parã participação de microêmpresas e empresas de pequeno
porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame;

4.3.2. Que está cientê ê concorda com âs condições contidas no Edital e seus anexos;

4.3.3. Que cumpÍe os requisitos para a habilitação definidos no Edital e quê a propostâ apresentada está em
conformidade com as exigências editâlícias;

4.3.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habiÍitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores;

4.3.5, Que não emprega menor de 18 anos em trabâlho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor
de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7", XXX|ll, da

Constituição;

4.3.6. Que a proposta foi elaborada de foÍma independente, nos termos da lnstrução Normativa SLTI/MP ne

2, de 16 de setembro de 2009 ffi
Rtrd Floriono peixoto n"270. Centro. CEP: ó4380-000, Cllpl 06.5,54.77A/000I-29
EÍrEh píef€itrrabenedh'rros€rgínolcom ÍGlGíonq (Eó) 32ó9-1442 - BeÍEdtiÉ}Ploú

rtrfitt-;j PREFE!TURA DE
BENEDITINOS

PREFEITURA DE

)

4.2. NÃo poDERÃo pARTrctpAR DEsrA LrcrrAçÃo os rNTEREssADos:



lr)iJ a

ú,)
I

aô

d \q
4.3.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou foÍçado
observando o disposto nos incisos lll e lV do art. 1e e no inciso lll do art. 5s da Constituação Federal;

4.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções
previstas em lei e neste Edital.

4.5. A mera declaração como ME e/ou EEP ou a efetiva utilização dos benefícios concedidos pela LC n.s
1.23/2006 por licitante que não se enquadra nâ definição letal reservada a essas câtegorias, configura
fÍeude ao certame, su.,eitando a êmpresa à aplicação de penalidade de impedimento de licitar e contrãtar
com o Município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem pÍejuízo das multas previstas neste Edital ê das
demais cominações legais.

5. DÀ APRESTÍIITAçÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABITITAçÃO.

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomita ntemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto
ofertado e o preçq até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando,
então, encerrar-sê-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

5.2, O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio
de chave de acesso e senha.

5.3. As Microempresas e Émpresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda
que haja alguma restrição de regularidade Íiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § le da LC ne 123, de 2006.

5.4. lncumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão,
flcando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de guaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de suâ desconexâo.

5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadâs, o
que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos dê negociação e julgamento da proposta.

5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante mêlhor classificado somente serão
disponibilizados para avaliação do pregoêiro e pará acesso público após o encêrramento do envio de lances.

6. DO PREENCHIMENTO OA PROPOSTA.

6.1. O TICITANTE DEVERÁ ENVIAR sUA PROPOSTA MEDIANTE O PREENCHIMENTO, NO SISTEMA
ELETRÔNICO, DOS SEGUINTES CAMPOS:

M

Ruo Floriãno Peixoto n'270. CêÍrtro, CEP: ó4380-000, CNP} 0ó554.7781000I-29
Ernoit píeÍeitlrobcír.ditirosogrn<ü,com tdrônq (Eó) 32ô9-t492 - B€nadthos-pioú

IltrnÍ PPEFETTuPA DE
lL-,J BENEDITINoS

PREFEITURA DE

5.5. Até a abertura da sessão pública, os lÍcitantes poderão retirâr ou substituir a proposta e os documentos de
habilitação anteÍiormente inseridos no sistema;
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6.1.1. Valor unitário e totâl para CAOA ITEM de itens (conforme o caso), em moeda corrente nacional;

6.1.2. Marca de cada item ofertado;

6.1.3. Fabricante de cada item ofertado;

6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de
Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro
ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada

6.3. Nos valores pÍopostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabâlhistas,
tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fomecimento dos bens ou
serviços.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de larret serão de exclusiva
responsabilidade do licitânte, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro,
omissão ou qualqueÍ outro pretexto.

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (SESSENTA) D|AS, a contar da data de sua
apresentação.

6.6. os licitantes dêvem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações
públicas, quando participarem de licitaçôes públicas;

7. DA ABERÍURA DA SESSÃO, CtASS|F|CÂçÃO DAS PROPOSTAS E FORMUTAçÃO DE LANCES.

7.1. A abertura da presente licitação der-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na
data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. o Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em
conformidade com os requisitos êstabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as
especificaçóês técnises exigidas no Termo de Referência.

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante

7.2.2. A desclassiflcação será sempre fundamentada e Íegistrada no sistema, com acompânhamento em
tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu iulgamento definitivo em sentido contrário,
levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classiÍicadas, sendo que somente estas participarão da
fase de lances

@
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\À7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes

7'5. lniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, sendo imediatamente inÍormados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.6. Os licitantes poderâo oferecer lances sucessivos, observando o horário Íixado parâ abertura da sessão e as
regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou peÍcentual de desconto superior âo último
por ele ofertado e re8istrado pelo sistema.

7.8. O intervalo mínimo de diÍerença de valores ou percentuais entrê os lances, que incidiÍá tanto em relação aos
lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deveÍá ser RS O,O1 (UM
cENTAVOI.

7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o
intervalo eÍare lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente
descartados pelo sistema os respectivos lances.

7.10. Será adotado para o envio de lances no preEão eletrônlco o modo de disputa "ABERTO,, em que os
licitantes apresêntarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

7.l1. A etapa de lances da sessão públice terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamentê pelo sistema quando houveÍ lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duraçào
da sessão pública.

7'13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á
automaticamente.

7.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro,
assessorado pela equipe de âpoio,.iustificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da
consecução do melhor preço.

7.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser
desconsiderados pelo pregoeiro.

7.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado

ffi-
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7,5.1. O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preambulo deste edital.

7.12. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dols minutos e ocorrerá
sucessivamente sempre que houver lances êtwiados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances
intermediários.

primeiro.
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7.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.18. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico
poderá permanecer acessívêl aos licitantes para a recepção dos lances.

7,19. Quando â desconexão do sistemâ eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos,
a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes
do certame, publicada no Portal de Compras Públicas, ortaldecom blicas.com,br q u ando
serão divulgadas data e hora para a sua reabertura. E seÍá reiniciada somente após decorridas vinte e quatro
horas dâ comunicação do fato pelo PÍegoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.20. Câso o licitante não aprêsente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.22. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na
faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com
a primeira colocada.

7.23. A melhor classiÍicada nos termos do item anterior terá o direito de êncaminhar uma última oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor infeÍior ao da primeirâ colocada, no prazo de 5 {cinco) minutos
controlados felo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.24. caso a microemprêsa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desistâ ou não se manifeste no
prazo estabelêcido, serão convocadas as demâis licitantes microempresa e empresâ de pequeno porte que se
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.25' No caso de equivalência dos valorês ãpresentados pelas micÍoempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será Íealizado sorteio entÍe elas para que se
idêntifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.26. Quando houvêr propostas beneÍiciadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro,
o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre âs propostas que fizerem jus às margens de
preferência, conforme regulamento.
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7.21. Em relação a participação de microempresas e êmpresas de pequeno porte, umâ vez encerrada a etapa de
lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empíesarial. O
sistema identiÍicará em coluna própria as microemprêsas e empresas de pequeno porte participantes,
procedendo à compaÍação com os valores da primeira colocada, se esta foÍ empresa de maior porte, assim como
das demais classiflcadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC ne 123, de 2006, regulamentada
pelo Decreto ne 8.538, de 2015.
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7.27. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que
só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada
do modo dê disputa aberto e fechado.

7.28. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será ãquele previsto no Art
3e, § 2e, da LEI Ne 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:

7.28.1. Produzidos no país;

7.28.2. Produzidos por empresas brasileiras;

7.28,3. Produzidos por empresas que invistam em pesqulsa e no desenvolvimento de tecnologia no PaÍs;

7.28.4. Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade
prêvistas nâ legislação.

7.29' Persistindo o empate, a pÍoposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas
empatadas.

7.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seiâ obtida melhor
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das prêvistas neste Edital.

7.30.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompan hada pelos demais licitantes

7.30.2. O pregoeiÍo solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 íduas) HORAS, envie a
proposta âdequada ao último lance oÍertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados.

7.31. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de ãceitação e julgâmento da proposta

8. DA ACEITABITIDADE DA PNOPOSTA VENCEDORA.

8.1' Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado
para contratação neste Editale em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art.
7e e no § 9e do art. 26 do Oecreto n.e LO.OZ4|20L9.

8.2. O licitante quâlificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os percentuais das
contribuições previstas no art. 176 da lnstrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184,
inciso V, sob pena de desclassificação.
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8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo
fixado (Acórdão ns 7455/2OL8 -TCU Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

8.3.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou
de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encarSos, ainda que o ato convocatório da licitação não tênha estabelecido limites mínimos, exceto quando
se referirem â materiais e instalações de propriedade do pÍóprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela
ou à totalidade da remuneração.

8.4' Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligênciâs para aferir a exequibilidade e a legalidade
dâs propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao
saneamento das propostas, a sessão públicâ somente poderá ser reiniciâda mediante aviso prévio no sistema
com, no mínimo, VINTE E qUATRO HORÁS DE ANTECEDÊNCIA, e a ocorrência será registreda em ata;

8.6. O PregoeiÍo poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
Íuncionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) HORAS, sob pena de não aceitação da proposta.

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo pregoeiro, destacam-se os que contenham as
características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras
informaçôês pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados pEr meio eletrônico,
ou, se for o caso, por outro meio e prã2o indicados pelo pregoelro, sem prejuízo do seu ulteÍior envio pelo
sistema eletrônico, sob pena de não acêitação da pÍoposta,

8.6.3. caso a compatibilidãde com as especificações demândadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade
e desempenho, não possa sêr aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro exigirá que o
licitante classificâdo em primeiro lugar apresênte amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a
ser indicado e dentro de 03 (TRÊSl DIAS úteis contâdos da solicitação.

8.6'3.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o locale horário de realização do procedimento
para a avaliação das amostras, cujâ presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais
licitantes.

8.6.3.2. Os resultados das avaliaçõês serão divulgados por mêio de mensagem no sistema.

8'6.3.3. No câso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita
pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especiÍicações previstas neste Edital, a proposta
do licitante será recusada.

8.6.3'4. se a(s) amostra(s) apresentada(s) pero primeiro crâssificado não for(em) aceita(s), o pregoeiro
analisará â aceitabilidade da proposta ou rance ofertado pelo segundo crassificado. seguir-se-á iom a

\ tl \EDITI
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8.6.1. O prazo estabêlecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e iustificada do
licitante, formuladâ antes de flndo o prazo, e formâlmente aceita pelo pregoeiro.
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verificação da(s) amostrâ(s) e, assim, sucessivamênte, até a veriÍicação de uma que atenda
especificações constantes no Termo de Referência.

8.6.3.5. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo
ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a

ressarcimento-

8.5,3.6. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser recolhidas
pelos licitantes no prazo de 10 (DEZ) DIAS, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem
direito a ressarcimento.

8.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a

sua continuidade.

8.9. O Pregoêiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou
o lance mâls vantajoso, com o fim de negociaÍ a obtenção de melhor preço. vedada a negociação em condições
diversas das previstas neste Edital.

8.9.1. Também nas hipóteses êm que o Pregoeiro não aceitâr a pÍoposta e passar à subsêquente, poderá
negociar coÍn o licitante para que seje obüdo preço melhor.

8'9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pêlos demais licitantes

8.10. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que
a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, hâverá nova verificação, pelo sistema, da
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC ne 123, de 2006, seguindo-se a disciplinâ
antes estabelecida, se for o caso.

8.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiÍo verificará a habilitação do licitante,
observãdo o disposto neste Edital.

9. DA HABIUTAçÃO.

9.1. COMO CONDIÇÃO PRÉVIA AO EXAME DA DOCUMENTAçÃO DE HABILITAçÃO DO LICITANTE
DETENTOR DA PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR, O PREGOEIRO VERIFICARÁ O
EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DAs CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, ESPECIALMENTE QUANTO À
EXISTÊNCIA DE SANçÃO QUE IMPEÇA A PARTICIPAÇÃO NO CERTAME OU A FUTURA W
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8.6.3.7. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à

rêalização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu
perfeito manuseio, quando for o caso.
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CONTRATAÇÃO, MEDIANTE A CONSULTA AO5 DOCUMENTOS INSERIDOS NO PORTAT DE COMP
PUBLICAS, E AINDA NOS SEGUINTES CADASTROS:

9,1.1. Possuir Cadastro do Portal de Compras Publicas;

9.1.2. Cadâstro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas - CE|S e o e o Cadastro Nacional de Empresas
Punidas - CNEP (www.oortaldatransparencia.sov.bÍl );

9.1.3. Cadastro Nacional de Condenaçóes Cíveis por Atos de lmprobidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nâcional de Justiça ( www.cnl.ius.brlimprobidade_adm/consultar requerido.php ).

9.1.4. lista de lnidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

9.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n'.8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela pÍática de ato de improbidade administrativâ, a proibição de contrataÍ com o Poder Público,
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio mejoritário.

9.1.5.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Oconências lmpeditivas
lndiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatório de Ocorrêacias lmpêditivas lndiretas.

9.1.5.2.4 tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

9.1,S.3, O licitante será convocado para manifestação previamente à suâ desclassificação

9.1.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de
participação.

9'1.7. No câso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistemã, de eventual ocorrência do empate ficto,
previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementa( ne L23, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida
para aceitação da proposta subsequentê.

9.2. Caso atendidas as condiçôes de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do pORTAI-
DE coMPRAs PUBtlcAS, em relação à habilitação jurÍdica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificaçào
econômica financeira e habilitação técnica.

9.2.1. É dever do licitantê atualizar previamente as comprovaçôes constantês do poRTAt DE coMpRAs
PUBLlcAs, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com
a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

9'2'2' o descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos
sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pero prágoeiro rograr êxito em encontrar a(s)
certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3e, do Oecreto 10.024, de rO19.
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9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos dê habilitãção complementares, necessários à confirmação
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digitã1,
via sistema, no prazo de 02 (duas) HORAS, sob pena de inabilitação.

9.4. Somente hâverá a necessidade de comprovãção do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos
documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

9.5. Não serão aceitos documentos de habjlitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for â filial,
todos os documentos deverão êstar em nome da fllial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.5.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitânte matriz e filial com diÍerenças de números de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centrâlização do recolhimento dessas
contribuições.

9.7. Ressalvado o disposto no item 5, os licitantes deverão encaminhaÍ, nos termos deste Edital, a documentação
relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

9.8. HÂBluTAçÃO JURÍD|CA:

9.8.1. Cópla da cédula de identidade ou outro documento oficial de identificação com fotografia do(s)
responsiivel(eis) (diretor, sócio ou superintendente) da empresa ou firma licitante;

9.8.2, No ceso de emp[esário individual: inscrição no Registro PúHico de Empresas MeÍcantis, a cargo da.,unta
Comercial de respectiva sede;

9.8.3. Em se tratando de microempreendedor individual - MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor lndividual - CCMEI, cuiâ aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidadê no
sítio www ortaldoêm endedor.eov bro

9.8.4. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato
constitutivo, estatuto ou contrato sociâl em vigoÍ, devidamente registrado na iunta Comercial da respectiva
sede, acompanhado de documênto comprobatório de seus administradoÍes;

9.8.5. lnscrição no Rêgistro PÚblico de Empresas MeÍcantis onde opera, com averbação no Registro onde tem
sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
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9.8.6. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das pessoas Jurídicas do
local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

9.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrângeira em funcionamento no paÍs: decreto de autoÍização;
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9.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolid
respectiva;

9.9. REGUTARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

9.9.1. CNPJ - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas lurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas,
conforme o caso;

9,9.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.9.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação
de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título Vll-A da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei ne 5.452, de 1s de maio de 1943;
9.9.5. Prova dê regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa conjunta junto aos
Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;

9,9.5, Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa junto aos Tributos
Municipâis, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresâ for sediada;

9.9.7. Caso o llcitante seja considerado isento dos tributos€staduais rêlacionados ao objeto licitatório, deverá
comprovar tal condição mediante declarâção da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei;

9.9.8. Caso o licitante detentor do menor preço se.ia qualificado como microempresa ou empresa de pequeno
porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade Íiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pêna de inabilitação.

9.10.1. certidão Negâtiva de falência, de concordata, de recupereção judicial ou enrajudicial (Lei ne u.101,
de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, detado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja
dentro do prazo de validade expÍesso na própÍla Certidão;

9.10.2. Balanço patrimonial e demonstrâções coÍrtábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados
na forma da lei, quê comprovem a boa situação financeiÍa da empresa, vedadâ a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de
3 (três) meses da datâ de apresentâção da proposta;
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9.9.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expêdida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federeis e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta ne 1.751, de
02/1012074, do Secretário da Receita Federâl do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9. 10. QUAUFTCAçÃO ECONÔMtCO-FtNANCEtRA.
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9.10.2.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentãção de balanço
patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

9.10.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidêz Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação
das fórmulas:

Ativo Circulânte + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulãnte + Passivo Não Circulante

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Circulânte
LC = Passivo Circulante

9.10.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos Índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos
para a AdÍninistração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o pâtrimônio líquido mínimo
de 10% (dez poÍ cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.

9.10'5' Na hipótese de alteração do capitalSocial, após a realização do Bãlanço PatÍimonial, a licitante deverá
apresentar documentação de ãlteração do Capital Social, dêvidamêntê registradã nâ Junta Comercial ou
Entidade em que o Bâlanço foi arquivado.

9.11. QUAUFTCAçÃO TÉCNtCA.

9.12. Atestado fornecido Por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante forneceu
ou fornece bens ou materiais compatíveis com o objeto deste Pregão. O atêstado deverá ser impresso em papel
timbrado do êmitente, constando seu cNPJ e endereço completo, devendo ser assinado por seus sócios, diretores,
administradores, procuÍadores, gerentes ou servidor responsável, com expressa indicação de seu nome completo
e cargo/função.

9.13.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

9.14. Caso na documentação da licitante donâ da proposta mais vantajosa seja constatada a existência de alguma
restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhistâ, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. o prazo poderá ser pÍorrogado por igual
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9.10.2.2. É admissível o bâlanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

9'13. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a
todas as demais exigências do edital.
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período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de
justificativa.

9.15. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do
licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, a outra licitante tenhã âlguma restrição
na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

9.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a
sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mêsma.

9.17. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos
documentos êxigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estâbelecido neste Edital.

9.18. Constatado o atendimento às exigências de hâbilitação fixâdas no Edital, o licitante será declarado
vencedor.

10. DO EÍ\'CAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas)
HORAS a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou
ressalvas, devendo a última folha seÍ assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

10.1.2. ConteÍ a indicação do banco, número da conta e âgência do licitante vencedor, para fins de
pagamento.

10.2. A proposta final devêÍá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrêr da execução
do contrato e aplicãção de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

10.2.1. Todas as especmcações do obieto contidas nâ proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricânte e
procedência, ünculam a contratada.

10.3. Os preços deverão seÍ expressos em moeda correntê nôcional, o valor unitário em algarismos e o valor
global em algarismos e por extenso (art. 5e da Lei ne 8.666/93).

10.3.1. Ocorrendo divergência entíe os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso
de divergência entre os valores numéricos e os valores €xpressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.4. A oferta deverá serfirme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas
de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de
desclassiÍicação.
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10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Editêl e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não
corresponda às especificações ali contidâs ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão
disponíveis na internet, após a homologação.

11. DOS RECURSOS.

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscale trabalhista da licitante
qualificada como microempÍesa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o
prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer,
de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais
motivos, em campo próprio do sistema.

11.2. Havendo quem 5e manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividãde e a existência de motivação
da intenção de recorrer, paÍa decidir se admite ou não o tecurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no méÍito recursal, mas apenas verificará as condições de
admissibilidade do recurso.

11,2.2. A Íaltã dê manifestação motivâda do licitante quanto à intenção de recorÍer importará a decadência
desse diÍeito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de trà dlas para apresentar
as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo,
apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em prazo de tÍês dias, que começârão a contar
do término do prazo do recorÍente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à
defesa de sêus inteÍesses.

11.3, O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11'4. Os autos do pÍocesso permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste
Edital.

12. DÀ REAAERTUnA DA SESSÃO PÚ8UCÂ.

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da
sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situâção em que serão
repêtidos os atos anulados e os que dele dependam.

12'1'2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quândo o licitante declarado
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a
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regularizâção fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1e da LC ne f23/2OO6. Nessas hipóteses, serão
adotados os procedimentos imediatãmente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), ou e-mail, ou dê acordo com a

fase do procedimento licitatório.

12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no CÂDASTRO DO
PORTAT DE COMPRAS PUBLICÁS, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.

13. OA ADTUDTCÂçÂO E HOMOTOGAçÃO.

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro,
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos
recursos apresentados.

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará
o procedimento lkitatorio.

14. DA GARANTIA DE EXECUçÂO.

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

15. DO TERMO OE CONTRATO OU IiISÍRUMENTO EQUIVATEI{TE.

15.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de
Contrato ou emitido instrumento equivalente.

l5'2. O âdjudicatário terá o prazo de os (clNcO) DlAs ÚTEIS, contados a partir da data de sua convocaçâo,
para assinar o Termo de contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de
Empenho/carta contÍato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das
sançôes previstas neste Edital.

15.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade pâra a assinatura
do Termo de contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para
assinatura ou aceitê da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR)
ou meio eletrônico, para que seia a§sinado ou aceito no pÍazo de 05 (clNco) dias, a contar da data de
seu recebimento.

15'2.2. o prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por iguar período, por soricitação
justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
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15.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica
no reconhecimento de que:

15.3.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as

disposiçóes da Lei ne 8.666, de 1993;

15.3.2. A contratada se vincula à sua propostâ e às previsôes contidas no edital e seus anexos;

15.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 dâ Lei

ne 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

15.4. O prazo de vigência da contratação se encerra no final do exêrcício financeiro da assinatura do mesmo
e poderá ser prorrogado conforme previsão no instrumento contratual ou no termo de referência.

15.5. Previamente à contratação a Administração realizará consultas para identiÍicar possível suspensão
temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o
Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art.29, da lnstrução
Normativa ne 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6e, llt, da Lêi ne 1.0.522, de 19 de iulho de 2002,
consulta prévia ao CADIN.

15.6, Por ocasião dâ assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação
consignadas neste Edital, as quâis deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

15.6.1. Na hipótese de irregularidade, o contratâdo deverá regularizar a sua situação perante o cadastro
no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pêna de aplicação das penalidades previstas no edital e anêxos.

15.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não compÍovar as condições de habilitação consignadas no edital
ou se recu§lr e ilssinar o contrato, a AdministÍação, sem prejuízo da aplicação dês sançôes das demais cominações
legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, pâra, após a
comprovâção dos requisitos pera habilitação, analisada a proposta e eventuâis documentos complementares e,
feita a negociação, assinar o contrato.

16. OO REAJU§ÍAMEÍ{TO EM SEÍTTIDO GERAI..

16.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratualsão as estabelecidas no
Termo de Referência, anexo a este Edital.

17. DO RECEBTME TO DO OEJETO E DA F|SCÂuZAçÃO.

17.1. Os critérios de recebimento e aceitação do ob.ieto ê de fiscalização estão previstos no Termo de
Referência.

18. OAS OBRIGAçÔES DA CONTRATANTE E DA CO'ITRÁTADA.

18'1' As obrigações da contratante e da contratada são as estabelecidas no Termo de Referência
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19. DO PAGAMENTO.

19.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo â este
Edital.

20. DÂs sANçÕEs AoMrÍ{rsrRAflvAs.

2O.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei np 10.520, de 2002, o licita nte/adiudicatá rio
q ue:

20.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirâr o instrumento equivalente, quando convocado
dentro do prazo de validade da propostâ;

20.1.2. Apresentar documentação falsa;

20.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

20.1.4. Ensejar o retardamento da exe€ução do objeto;

20.1.5. Não mantiver a proposta;

20.1.6. Cometer fraude fiscal;

20.1.7. Comportar-se de modo inidôneoj

20.2. o atraso injustificado ou retardamento na prestaçâo de serviços objeto deste certamê sujeitará a empresa,
a juízo da AdministÍação, à multa moÍatória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez
por cento), conforme deteÍmina o art. Ne 86, da Lei Ne 8666/93.

20.2.1. A multa prêvista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com a pÍefêiture
Municípel de 8ênêdfthos-Pl, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com as
multas previstas.

20.3. A inexecução total ou parcial do obieto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, as
seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo N_. g7, da Lei Ne g.666/93:

a) Advertência por escrito;

b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento) sobre o
valor total do contrato;

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a prefelture
Municipalde Bêneditino6-pl, por prazo não superior a O2 (dois)anos;
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e) Declaração de inidoneidade para licitarjunto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, de acordo com o inciso lV do art. Ne 87 da Lei Ne 8.666/93, c/c art. Ne 7e da Lei Ne 10.520/02 e ãrt.
Ne 14 do Decreto Ne 3.555/00.

20.4. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da
intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente
informado para â apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

20.6' DA FRAUDE E DA CORRUPçÃO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus
fornecedores e subcontrâtados, se admitida à subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o
processo de licitação, de contratâção e dê execução do objeto contratual.

20.6,1. PÂRA OS PROPóS1TOS DESTA CúUSUTA, OEFINEM-SE A5 SEGUINTES PRÁTICAS:

a) PRÁnCA CORRUPIA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com
o objetivo de influenciar a ação de servidor público no procêsso dê licitaÉo ou na execução do contrato;

bl PRÁIICâ FnAUDUEIUTA: A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de
licitação ou de execução do contÍato;

cl PúnCâ COI{LUIADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantet com ou sem o
conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabele(er prêços em níveis
artificiais e não-competitivos;

d) PúT|C COERCI VA: Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua
propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.

e) PRÁflCA OB$RUIVA: Destruir, fatsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações
falsas aos reprêsentantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo dê impedir materialmente a
apuração de alegâções de pÉtica prevista acima; atos cuja intênção seja impedir materialmente o exercício
do direito de o organismo financeiro multilaterôl promovêr inspêção.

21. DA TMPUGNAçÃO AO TD|TALE DO pEDtDO DE ESCIÂRECIME TO.

21.1. Até 03 (TRÊS) diâs úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar este Edital.
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d) Sendo que em caso de inexecução total, sem justiflcativa aceita pela Administração da Prefeiture
Municipal de Eeneditinos-Pl, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade 05 (cinco) anos;

20.5. Serão publicadas na lmprensa Oficial do MunicÍpio de Eeneditinos-Pl as sanções administrativas previstas
neste edital, inclusive a reabilitação perânte a Administração Pública.
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21.3. caberá eo PreSoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e sêus anexos, decidir sobre
a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento dâ impugnação.

21.4. Acolhida a impugnação, será deíinida e publicada nova data para a realização do certame

21.5. . Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao PregoeiÍo,
até 03 (TRÊS, dias úteis anterior à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por mero
eletrônico via inteÍnet, em campo próprio do Sistema Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico
www.oortaldecomoras publicas.com.br.

21.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclãrecimentos no prazo de 02 (dois) dlas útêls, contado da data
de recebimento do pêdido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do editale dos
anexos.

21.7. As impugnaçóes e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

21.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo
pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

21.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participântes e
â administrâção.

21.9. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral,

serão cadastradâs no sítio www.portãldecomprâsoublicas.com.br. sendo de responsebilidâde dos licitantes, seu

acompanhamento.

21,10. Não sêrão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso de

empresas, que esteiam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado no procêsso

para responder pela proponente.

21.11. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a

administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhâda, conforme o caso, de estatuto ou
contrato social e suas posteíiores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração
pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnaÍ o Edital)-
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21.2. A IMPUGNAçÃO DEVERÁ ser realizada EXCTUSIVAMENTE por FORMA ETETRôI{ICA no sistema
www,portaldecomDrasDublicas,com.br.

22. DAS DTSPOS|çÕES 6ERAIS.

22.L. Da sessão pública do Pregão divulgar-se,á Ata no sistema eletrônico.



22.2. Não hevendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame
na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo
horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

22.3. Todas as referências de tempo no Édital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de
Brasília - DF.

22.4. No jul8amento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a

substância das propostas, dos documentos e sua validâde jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado
em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia paÍã fins de habilitação e classiÍicação.

22.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

22.6. As normas disciplinadoras da licitação serâo sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre
os interessados, desde gue não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade
e a segurança da contratação.

22.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração
não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do
processo licitatório.

22.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-sê-á
o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

22.9, O desatêndimento de exigências formais não essenciais não importará o afâstamento do licitante, desde
que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

22.10, o licitante é o responsável pela fidelidadê ê legitimidade das informaçôes prestadas e dos documentos

apresentados em qualquer fase da licitação.

22.10.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas

implicará a imediata desclassiflcação do proponente que o tiver apresentado, ou, cãso tenha sido o

vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem pÍejuízo das demais sançôes cabiveis.

22.11.8m caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compôem o
processo, prevalecerá as deste Edital.

22.12.4 PREFEITURA MUNICIPAL OE BENEDITINOS-PI, poderá revogar este PÍegão por razões de interesse público
decorrente de fato supervenlente quê constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo poÍ ilegalidade, de
ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado,
desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório.

22.12.1. A anulação do pregão induz à do contrato.

22.12.2. A anulâção da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar Iffii'
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22.11.É facultado à autoridade superior, em qualquer fàse deste Pregão, promover diligência destinada a
esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos
que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

22,14. O Editalestá disponibilizado, nê íntegra, no endereço eletrônico www-Datrlâldêaomõrâ<Õubliaâ§ .com.br
e também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da Comissão Permanente de Licitação, situado Rua Floriano
Peixoto,270, Bairro Centro, Beneditinos-Pl, no horário das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas),
mesmo endereço e período no qual os autos do processo administratiyo permanecerão com vista frânqueada aos
interessados.

22.15,lntegram este Editã1, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA;

ANEXO - MODETO DE PROPOSTA DE PREçO5;

ANEXO III - MOOELO DE DECLARAçÃO DO PORTE DA EMPRESAJ

ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO;

Beneditinos-Pl, 25 de janeiro de 2021

llrurt Prrt /rut Z*t nlY'b
Marcos Renato Veras Alencar Magalhães
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EDITAI DE LTCTTAçÂO - PREGÃO ETETRôNICO Ns 0012021

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETIVO.

1.1. Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para Unidade de Saúde PS BURITI ALEGRE PSF da Rede
Municipal de 5aúde, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidãs neste instrumento

1.1.1. Estimativas de consumo individualizadas, do órgão gerenciador.

2. JUSTTFTCAT|VÂ E OB'ÊT|VO DA CONTRATAçÃO.

2'1. O presente Termo de Referência foi elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde, solicitado para efetivâr o
suprimento adequado do ambiente hospitalar com materiais de qualidade, promove excelência, agilidade e

@

ITE M DESCRTçÃO
UNIDADE DE

MEDIDA
QUANT

VALOR

UNIIÁRIO
VALOR IOTAL

1
100 w,BISTURI E ICO, POTÊNCIA ATÉ

FUNçÃO BIPOLAR, ALARMES
1 Rs 6.000,00 Rs 6.000,00

2

CADEIRA ODOI{TOIÓGICA COM MÍNIMO 03
ÍERMINAI' COMANDO DA CADEIRA POR

PEDAL, CABECEIRA ARTICULADÀ REFLETOR

MULÍIFOCAL, TIPO CART OU ACOPIADO,
UNIDADE AUXILIAR COM 01 5UGADOR, CUBA

EM PORCELANA OU CERÂMICA, CONTRA

ÂNGULo, MrcRo MoroR, sERTNGA TRÍpLrcE,
PE CÁNETA OE ROT

UNID 1 Rs 27.000,00 RS 27.m0,00

3

O, COM 02 GAVETAS EM

MADEIRÂ OU MOF, OU MDP, OU SIMII-AR,

MESA DE ESCR

coM SIMPLES

U NID 1 Rs 300,00 RS 300,00

4

LO DE PASSEIO, O KM, MOTOR 1.0 OU
1.3, BICOMBUSTÍVEt, 04 POBTAS, CAPACIDADE
PARA 05 LUGARE' COM FREIOS ABS E AIREAG
DUpLo, DrREçÃo HrDRÁuUcÁ ou ELÉrRtcA,
DIÍÂNCIA MÍNIMA ENTRE EIXOS DE 2.370
MM, COM AR{ONDICIONAOO, TRIO ELFIRICO
(TRAVÂ, vrDRO E ALARMA), COM CÂMB|O
MANUAL.

VEÍCU

UNID 1 RS ss.000,00 Rs 55.000,00

5
DEIECTOR FETAL, TIPO PORT

TECNOLOGIA DIGIÍAL, COM DISPLAY

TIL,
UNID 1 RS 1.200,00 R5 1.200,00

6

ETETROCARDIóGRAFO, COM Ol CABO DE ECG,

12 CANATS, OPERAçÁO DTRETO NO CONSOLE,
coMuNrcÁçÃo coM o CoMPUTADOR,
TMPRESSÃO DIRETA 

'{O 
CONSCÉ..E Dr 12

crNArs, sEM coNExÃo wt-Ft, sEM
COMPUTADOR

U NID 1 Rs 10.500,00

VALOR ÍOTAL ESTIMADO Rs 100.000,00

PREFEITURA OE,Eà
t-E-f
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satisfação dos pâcientes em cada prestação de serviço dos profissionais da área da saúde do município de
Beneditinos.

3. crAssrFrcAçÃo Dos BEr{s coMUNs.

3.1. A natureza do objeto a ser contratado é de natureza comum nos termos do parágrafo único, do artigo Le, dâ
Lei 10.520, de 2002, e as especificações dos materiais estão definidas de forma clara, concisa e objetiva e que as
unidades de medida atendem ao princípio da padronização usual existente no mercado.

4. EÍÚTREGA E GRITÉRIo D€ AcEÍÍAçÃo Do oB,ETo.

4.1. O prazo de entrega dos bens é de até 15 (quinze) dias, em conformidade com oesteTermode Referência e
a Emissão da ORDEM OE COMPRA emitida pela Secretaria Municipal demandante, O local de entrega será
acordado com a secretaria demândante.

4.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações
constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de até 15 (quinze) dias,
a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuÍzo da aplicação das penâlidades.

s. oBRTGAçÕES DA CONTMTANTE.

5.1. São obrigações da Contratante:
5.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecides no Edital e seus anexos;

5'1.2, Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as
especificações constântes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
5.1.3. comunicar à ContÍatada, por escrito, sobre imperfeições, fathas ou irregularidades verificadas no objeto
fornecido, para que seja substituÍdo, Íeparado ou corrigido;

5'1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento dâs obrigações dâ Contratâda, através de comissão/servidor
especialmente designado;

5.1.5' Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e
forma estabelecidos no Editale seus anexos;

5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros,
ainda que vinculados à execução do presente Termo de contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorrência de âto da contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

6. O8R1GÂçôE§ DA CONTNATAOA.
6.1' A Contratada dêve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e peÍfeita execução do objeto e, ainda:

ffi-
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6.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especiÍicaçóes, prazo e local constantes
no Termo de Referência e seus anexos, âcompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicaçôes
referentes a: marca, procedência e prazo de validade;

6.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos t2,13 e 77 a
27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei ne 8.078, de 1990);

6.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto
com avarias ou defeitos;

6.1.4, Comunicar à Contratante, no prazo máximo dê 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega,
os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

6.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

5.1.6. lndicar preposto para representáJa durante a execução do contrato.

7. DA suBcoúTRATAçÃo.

7.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório

8. DA ALTCRAçÃo SUBJETIVA,

8.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/êm outra pessoa jurídlca, desde que sejam
observados pêla nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos nâ licitação original; sejam
mantidas as dêmei§ cláusulâs e condições do contrato; não hajâ prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a

anuência expressa da Administração à cont,nuidade do contrato.

9. Do coNTRorc E FtscAUzAçÂo DA ExEcuçÃo.

9'1. Nos termos do art.67 Lei n9 8.666, de 1993, sêrá designado representante para acompanhar e fiscalizar a
entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e
determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos obsenrados.

9'2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que rêsultante de imperfeiçôes técnicas ou vícios
redlbitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o an. 70 da Lei ne 8.666, de 1993.

9.3. O representânte da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cêbíveis.

@-
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10. DO PAGAMEÍ{TO.

10,1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do rêcebimento da
Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, âgência e conta corrente indicados pelo
contratado.

10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota flscal ou Íatura no momento em que o órgão contratante
atestar a execução do objeto do contrdto.

1o.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à

documentação mencionada no art. 29 da Lei ne 8.666, de 1993.

10.3,1. Constatando-se, â situação de iÍregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomâdas as
providências previstas no do art. 31. da lnstrução Normativa ne 3, de 26 de abril de 2018.

10.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documêntos pertinentes à contratação, ou, ainda,
circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente
de penalidad€ imposta ou inadimplência, o pâgamento Íicará sobrestado até que a Contratada providencie as

medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização
da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

10.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada de forma on-line consulta aos sítios eletrônicos
oficiais para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

10.7. constatando-se a situação de in'eBularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

10'8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta
on-line mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais para identificar possível suspensão temporáÍia de
participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem
como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da lnstrução Normativa ne 3, de 26 de
abril de 2018.

10.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar
aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade Íiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como
quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários
para garantir o recebimento de seus créditos.
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10.5. Será considerada data do pâgamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária pâra
pagamento.
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10.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual no
autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

10.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que sê decidâ
pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação de habilitação.

10.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por motivo de
economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, dêvidamente justiflcado,
em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

10.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na Iegislação aplicável

10.12.1. A Contratada regula rm ente opta nte pelo Sim ples Nacional, nos termos da Lei Complementarne 123,
de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime.
No entanto, o pagamento flcará condicionado à apresentação de comprovação, poÍ meio de documento
oficial, de que fazjus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

10.13. Nos casos de eventuais atrasos dê pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma
forma, para tanto, fica convencionedo que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a
data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcelâ, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM=lxNxVP,sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = o,_/ UF16438, assim apurâdo:

r=(ü) t= (6/10o) l=0 / uF16438
TX = Percentual da taxa anual = 6

365

11. DO REA'USTE.

u.l. os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da dãta limite para a apresentação das
propostas.

11.1.1' Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados
poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice INPC exclusivamente para as
obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

11.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos
financeiros do último rea.iuste.

l1'3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA
a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão iogo seja
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divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao
reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

11.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reaiuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

11.5. caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais
ser utilizado, será adotâdo, em substituição, o que vier a sêr determinado pela legislação então em vigor.

11.6' Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

11.7. O reâjuste será realizado por apostilâmento.

rlt. DA GARAIúTIA DE OcCUçÂO.

12.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução, pelas razões abaixo justificadas:

ü,. DAS SAÍ{çÔES ADM|Í{E nÂTUAS.

13.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei ne 10.520, de 2002, a Contrãtada que:

13.1.1. lnexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decoÍrência da contratação;

13.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

13.1.3. Falhar ou fraudar na execuÇão do contrato;

13.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;

13.1.5. Cometer fraude fiscal;

13.2' Pela inexecução totalou oarcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as
seguintes sãnções:

13'2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para
a Contratante;

13'2.2. O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame sujeitará a
empresa, a juÍzo da Administração, à multa moratória de 0,s% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite
de 10% (dez por cento), conforme determina o an. Ne 86, da Lei Ne 8666/93;

13.2.3. Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre ovalortotaldo contrato, nocasode inexecução
totâl do objeto;
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13.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima,
aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

13.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidâde ou unidade administrativa
pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

13.2.6. Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidâdes da Prefeitura Municipal de Beneditinos/Pl,
pelo prazo de até cinco anos;

13.2.6.1. A sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em
quaisquer das hipóteses previstas como infração âdministrativa no subitem 13.1 deste Termo de
Referência.

13.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perânte a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratantê
pelos prejuíros causados;

13.3. As sanções previstas nos subitens 13.2.1, 73.2.5,73.2.6 e 13.2.7 poderão ser aplicadas à CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

13.4, Também ficam suieitas às penalidades do art. 87, llt e lV da Lei ns 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:

13.4.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, frâude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;

13.4.2" Tenham praticado atos ilícitos visando a frustraÍ os objetivos da licitação;

13.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticâdos.

13.5. A aplicação de qualquer das penalidades pÍevistas reali2ar-se-á em processo administrativo que assegurará
o contraditório e a aínpla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei ns 8.666, de 1993,
e subsidiariamente a Leine 9.784, de 1999.

13.6.1. caso a contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (eulNzE) dias, a
contâr da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

13.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitantê, o
Município ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente iudicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil ffi

Ruo Fbrhno Peixoto n'270. Cêr ro. CER ó4360-000, CNpi Oó.554.77AIOOO|-29
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13.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou
recolhidos em favor do Municipal, ou deduzidos da Barantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida
Ativa do Município e cobrados .,udicialme nte.
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13.8. A autoridade competente, na aplicação das sançôes, levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.

13.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa
tipificada pela Lei ne 12.846, de 1e de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou
estrangeira, cópias do processo administrâtivo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão
ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual
instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - pAR.

13.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à

Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei ne 12.845, de 1s de agosto de 2013, seguirão seu
rito normal na unidade administrativa.

13.11. O processamento do PAR não interfeÍe no seguimento regular dos processos administrativos especÍficos
para apuração dâ ocoÍrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo
cometido por pessoa .iurídica, com ou sem a participação de agente público.

13.12. As penalidades serão obrigatoriamente publicadas nos órgão OÍicial de lmprensa do Município.

14. €SnMAflVA DE PREçOS E PREçOS REFERENCTÂ|S.

14.1. RS 100.000,00 (cem mil reais).

15. DO§ RÊCURSOS ORçAMENTÁR|OS.

15.1. As despesas para atender a esta licitação que será custeado com a assistência ffnanceira do FUNOO
MUNICIPAL DE SAÚDE.

ü§$11
s-ê-i

PFEFEITURA DE
BENEDITINOS

PREFEITURA DE
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EDTTAL DE LlcrTAçÃo - pneeÃo rlErnôNlco Ne (DV2o21

ANEXO il - PROPOSTA DE PREçOS (MODELOI

IDENTITI O DA PROPONENTE

A EMPRESA: ........... DECTARA QUE:
1 ESTÃO INCIUSAS NO VATOR COTADO TODAS As DESPESAS coM IVÂo DE oBRA E, BEM coMo, roDos os ÍRIBUToS
E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMÊRCIAIS E, AINDA, 05 GASTOS COM
TRANSPORTE E ACONDICIONÂMENTO DOS PRODUTOS EM EMBATAGENS ADEQUAOAS.
2 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) D|AS.

3 PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXEcUÇÃo Dos sERVIço5 DE AcoRDo coM o EÍABEtEcIDo No rERMo DE
REFERENCTA (ANEXO D DO EOtTAt DESSE PROCESSO.

4 quE NÂo Possut coMo sócto, GERENTE E orREToREt sERVtDoREs DA pREFEtTuRA MUNtctpAL DE
/ uF, E AINDA CôNJUGE, coMpANHEtRo ou PAREMTE ATÉ TERcEtRo GRAU5 QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS MATERIAIS sERÁ DE AcoRDo coM os TERMos ESTABELÊCIDo5 No

ANEXO I, DEÍE EDITAL A COI{TAR DO RECEBIMENTO, POR PARTT DA CONTRATÀOÀ DA ORDEM DE COMPRA OU
DOCUMENTO 5IM ILAR, NA (ENDEREÇO):

5oB PENA DE DEVoLUÇÃo DE NÃo AcE
REFERIDo EDtrAt ou or vÁ eunLtoaor

ToDos os EQUIPAMENToS 5ERÃo AVALIADoS,
trE, cAso NÃo ATENDA A DtscRtMtNAçÃo Do rERMo DE REFERÊNC|A Do

LOCAL E OATA

CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

ffi

NOME OE FANTASIA:

nlzÃo soctlr:
CNPJ:

INSC. EST.:

oPTANTE PEro stMptEs? stM ( )NÃo( )
ENDEREÇOi

BAIRRO: CIDADE:

E-MAII.:
TETEFONE:

CONTATO DA LICITA TE: TEI-EFONE:

BANCO DA I.ICITANTE: coNTA BANoiRra DA uctrANTE:
Ne DA AGÊNctAl

TTE S DEscRrçÃo MARCA qUANT. UNIDÂDE
vat-oR

uNrIÁRro RS

VAIOR
ToTAI RS

7.

TOTAI. POR EXTENSO:

rfi;:r
t-é-i

PPEFEITURA DE
BENEDlTI]TOS

PREFEITURA DE

q

pnreÃo rgrnôtlco Ne /2021
PROCESSO ADM|N|STRATIVO Ne 0. /2021
sEssÃo púBLrcA: ---/---/2027, 

^s 
--,-H--MtN (----) HoRAs.

LOCAL: PREFEITURA MUNCIPAI. DE 

- 

/ UF

CEP:

FAX:

Ruq Florlcno P€ixoto n 270, cenrro. cEE ó43ao-.ooo, cNpJ: oó.5 .778looot-29
E noL pí.ícitrrrobcÍtditilcegrÍrd,com Í.tGfoítc (Oó):Íúg-laSZ - E ncdttircs_pbri
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oBs. sERÃo DEscLAsstFtcÁDAs As pRoposrAs euE APRE5ENTAREM coÍAçôEs coNTENDo pREços ExcEsstv
srMBóLrcos, DE vALoR zERo ou tNExEeuÍvEts, NA FoRMA DA LEGtsLAçÁo EM vlcoR, ou A|NDA, eUE oFEREÇAM
PREçO5 OU VANTAGENS BA5EADAS NAS OFERTAS DOS DEMAIS LICITANTES

EDTTAT DE UC|TAçÃO - PREGÃO ETETRÔN|CO Ne @{2O2L

ANEXO III - DECTARAçÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE

PEqUENO PORTE}

PREGÃo ELEÍRôNrco N-" 20zt
PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 O. /2021

[NoME DA CMPRESA}, {QUALIFIcAçÃo: TIPo DE SocIEDADE (IIDA, s.A, ETc.), ENDEREÇo coMPLETo, INscRITA
NO CNPJ SOB O N9 IXXXX], NESTE ATO REPRESENTADA PELO ICARGOI INOME DO REPRESENTANTE LEGAL],
PORTAOOR DA CARTETRA OE TDENTTDADE N-. [XXXX], |NSCR|TO NO CpF SOB O Ns IXXXXI, DECLARA, SOB A5
PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUAORA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS
TERMOS DO ART. 3E DA LEI COMPLEMENTAR N9 I23 DE 1-4 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANOO APTA A FRUIR OS

arlleríctos E VANTAGENS TEGALMENÍE rNsrruíDAs poR NÃo sÊ ENeuADRAR EM NENHUMA DAs vEDAÇôES
LEGAIS IMPOSTAS PEIO § 49 DO ART. 39 DA LEI COMPLEMENTAR N9 123 DE 14 OE DEZEMBRO OE 2006.
DECLARo, PARA FINS DA Lc 123/2006 E sUAs ALIERAÇÕES, soB A5 PENALIDADES DESTA, sER:

() MICROEMPRESA - RECEIÍA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360 /,OO E ESTANOO APTA
A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE II'IST uíOas pon NÃo sE ENQUADRAR EM NENHUMA DAs
vroaçóes tEGAts tMpoÍAs pELo § 4e Do ARÍ. 3e DA LEt coMpLEMENTAR Ne 123106 ALTERADA PELA Lc
L4712074.

( } EMPRESA DE PEQUÊÍiIO PORTE - RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.- /,OO E IGUAL OU
INFE RIOR A 4.800 /,00, ESIANDo APTA A FRUIR 05 BENEFÍcIos E VANÍAGENS LEGALMENTE
INSITUíDAs POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAçÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 49 DO ART. 39
DA LEI COMPTEMENTAR NC 123/06 ALTERADA PELA LC 747 /2074.

oasrnvaçôrs:
O ESTA DECLARAÇÃO PODEú SER PREENCHIDA SOMENTE PELA LICITANTE ENQUADRADA COMO ME OU EPP,
NOS TERMOS DA LC 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006;
. A NÃO EERESTruUçÃO DESTA DECLARAÇÃO SERÁ INTERPRETADA COMO NÃO ENQUADRAMENTO DA
LICITANTE COMO ME OU EPP, NOS IERMOS DA LC N9 12312006, OU A OPçÂO PELA NÃO UTILIZAçÃO DO OIREIÍO
DE TRATAM ENTO DI FERENCIADO.

LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA OO REPRESENÍANTE LEGAL

NOME E ÀSSINATURA DO CONTADOR
(NO CASO DE ME E EPP)

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

cRc: M
nuo Fk riono Peixoto n"27O, Centro. CEÊ ó43AO-OOO, Cr{p} Oó.S54.779IOOOI-29
Émolt prcícitrob.ncctititG€'gnlalco.n lcíríorlll (Slt) 3aô9*t4e _ fan dthos+bri
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PREFEIÍURA OE
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EDITAL DE LrctrAçÃo - pRrcÃo rlernôntco Ne oo1/2021

ANEXO lV - MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N9 J20_

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA N9.......,/ , QUE FAZEM ENTRE

E A EMPRESAsr o(A)......

A PREFEITURA MUNICIPAL 0E............................... por intermédio do(a) .................................... (órgão)
contratante), com sedenda) ......................, na cidade de ...................................... /Estâdo ...,
inscrito(a) no CNP., sob o ne .... .. ......................-, neste ato representado(a) pelo(a) SECRETÁR|o(A) MUNtctpAL
DE ........................, Sr(a)................. .. .., portador(a) da Cartêira de tdentidade ne .....-.-........ expedida pela (o)
.................., e CPF nc .............. ........., doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) ......._.............. ....... inscrito(a)
no CNPJ/MF sob o ne .-.........................., sediado(a) na ..................................., êfr doravante
designada CONTRATADA neste ato representada pelo(a) Sr.(a) portado(a) da Carteira de
ldentidade ne ................., expedida pela (o) .................., e CpF ne ........................., tendo em vista o que consta no
Processo ne ........... e em observância às disposiçóes da Lei ne 8.666, de 21 dê junho de 1993, da Lei
ne 10.520, de 17 de rulho de 2002 e na Lei ne 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, Íesolvem celebrar
o presente Termo de Contrato, decorrente do pregão Elêtrônico ne -........./20...., mediante as cláusulas e
condiçôes a seguiÍ ênunciadas.

cúUsUtÂ PRIMEIRA - oBJETo.

1.1. O obieto do presente Termo de Contrato é a aqulsição de ., conforme especiÍicaçóes e
quantitatiyos estabeleddos no Termo de Referêncie, anexo do Edital.

1.2. Estê Termo dê Contrato Yincula-sê ao Edital do Pregão Eletrônico, identificado no pÍeâmbulo ê à proposta
vencedora, independentem€nte de transcriçâo.

1.3. Descriçâo do obieto:

CúUSUtA SEGUNDA - VIGÊNcIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com inÍcio
na data de / /_ e encerramento em _/_/_, prorrogável na forma do art.
57, §le, d3 Lei ns 8.666, de 1993.

M

vAroR R5DESCRTçÀO MARCA QUANT. UNID.
UNITÁRIO TOTAL

VATOR TOTAL:

tr i.rl +j-é-f PREFÊITURA DE
BENEDITINOS

PREFEITURA DE
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3.2, No valor acima estão incluídas todâs as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução
contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da
contratação.

cúusuLA QUARTA - DorAÇÂo oRÇAMENTÁRtA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria,
prevista no orçamento do Município, para o exercício de 20...., na classificação abaixo:

cúusuu eurnrl - PAGAMENTo.

5,1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de
Referência.

cúusuLA sExrA - REA,usrE.

6,1. As regras ecerca do reajuste do valor contratuâl são as estabelecidas no Termo de Referência,
anexo a este Contrato.

cúusur"A sÉTtMA - GARANTTA DE ExEcuçÃo.

7.1. Não haverá exigência de garantia de êxecução para a presente contratação.

CúUSULA oITAvA . ENTREGA E RECEBIMENTo Do o&JETo.

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência,
anexo ao Edita l.

C$ÚSULA NONA - FtscAUzAçÃo.

9.1. A fiscâlização da execução do obieto será efetuada por Comissão/Representa nte deslgnâdo pela
CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

CúUSUtA DÉCIMA - OBRIGAçÕES DA CONTXATANTE E DA CONTRÁTADA.

10.1. As obrigações da CoNTRATANTE e da coNTRATADA são aquelas previstas no Termo de
Referência, anexo do Edital. #'

TÍTiIí
t-ê-Ê

PREFÊITURA DE
BENEDITIl{OS

I

PREFEITURA DE,BI+[=f.LVJ

cúusurA TERCETRA - PREço.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de RS ............ (. . ...... ....).

Ruo Fk riono Peixoto n"270, Cerüro, CÊp: ó4390-OOO, CNPJ: Oó.5S4.77 A/OOO!_Z9
EÍÍEit prsftjturqbênedltho6€EÍnotcom Tdcíonc (Só) 32ó9-ta82 - Bcírcdtiros+bú
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14'2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmãs condições contratuais, os acréscimos ou supressõe
se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência,
anexo do Edital.

CúUSUI.A DÉCIMA SEGUNDA - REscIsÃo,

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administrãção, nas situaçôes previstas nos incisos I a xll e XVll do art. 78
da Lei ne 8.666, de 1993, ê com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação
das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. Ami8avelmente, nos termos do art. 79, inciso ll, da Lei ne 8.666, de 1993.

12.2. Os câsos de rescisão contratualserão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à
prévia e ampla defesa.

12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIo INDICATIVo oos SEGUINTES AsPEcTos,
CONFORME O CASO:

12.4,1. Balanço dos eventos contratuais.Já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2, Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. lndenizaçóes e multas.

CúUSUTA DÉcIMA TERcEIRÂ - VEDAçÔEs.

r3.1, É VEDADOÀ CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE,
salvo nos casos previstos em lei.

CúUsUtA DÉcIMA QUARTA - ATTERAçÕES.

14.1. Eventuais alteraçôes contratuais reger-se ão pela disciplina do art. 65 da Lei ne 9.666, de 1993.

s quê

ffi-

rfi;::,
É*àj BENEDlTINO§

PREFEITURA DE
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CúUSUTA DÉCIMA PRIMEIRA - sANÇÕEs ADMINISTRATIvAS.

12'3. A coNTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art.
77 da Lei ne 8.666, de 1993.

PREFEIÍURA DE
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14.3. As supressóes resultantes de acordo celebrado entre ãs partes contratantes poderão exceder o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

cúusuLA DÉctMA eurNTA - oos cAsos oMtssos.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei ne

8.666, de 1993, na Lei ne 10.520, de 2OO2 e demais normas federais de licitações e contratos
administrativos e, subsidiaria mente, segundo as disposições contidas na Lei ne 8.078, de 1990 - Código
de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

cLÁusuLA oÉctMA sExrA - puBLrcAÇÃo.

16.1. lncumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário
Oficial do MunicÍpio, no prazo previsto na Lei ne 8.666, de 1993.

cúusurÂ oÉcrMA sÉTtMA - FoRo

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Altos-Pl para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste
Termo de Contrato que não possam ser compostos pela concilieção, conÍorme art. 55, §2e da lei nq

8.655/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente TeÍmo de Contrato foi lavrado em duas (duas)vias de igual teor,
que, depois de lido e âchado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

/ uF, .......... de

Responsável le8al da CONTRATANTE

Responsável legal da CONTRATA0A

tr
TIIfi 1tej
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BENEDITINOS
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A PREFEITURA MUNICIPAI DE BENEDITINOS, Estado do piauí, torna público, parâ conhecimento dos
interessados que, no dia 05 de fevereiro de 2021, às O9h00min (nove horas), realizará licitação na
modalidade pnegÃO rlEfnÔrutCO, do tipo MENOR PREçO pOR |TEM, tendo por OBJETO: Aquisição de
equipamentos e materiais permanentes para Unidade de Saúde pS BURIT| ALEGRE pSF da Rede
Municipal de Saúde, nos termos da t€i ne 10.520/2002, Lei Complementar ne. 723/2006, Decreto ne
10.O24/20f9, Lei Complementar fi. 747 /2Ot4, DecÍeto Federal ne 7.892/2073, Decreto Federal ne
70.024/2079 e alterações, aplicando-se subsidiariamente no que couber a Lei 8.665/1993 e suas
alterações e demais legislaçô€s correlatas, e as exigências estabelecidas no Édital.
O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico:
www.oortaldeco morasoublicas.corn.br. e também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da
Prefeiturâ, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situado Rua Floriano peixoto, 270, Bâirro
Centro, Beneditinos-Pl, no horário das 08h00min (oito horas) às l3hOOmin (treze horas).

Beneditinos - Pl, 26 de janeiro de 2021

Pre8o€iro do Município de Beneditinos - pl

rr./
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PNEFEITUR/I DE
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Ev€ntu.l ÂquBrçao d. Equrp.m..toi Êl.rróni@s PrÍ. Al.nd. À5 N.(6sidâd.r D.r
Er..úrivrr AtÍ.v4. Ooi s.tui§.r so.io.ríbr.n.id5, Píoar.mâr € pÍoFro! d. S.d.tdh
EmpÍ.r. tklr.niê De.l.r.d. Adjudic.tá.É: x.di€t O.qt.y Nun.r Gom.'
lr1 14e.6]4/0oo1.7o), PoÍ Ert. Í.. 

^p..*^r.do 
No n.h: r. tis

7 70e oo), supriv.r. . tupÍim..rc do v.r. coneÉió . s.Ívç.r Lrd: (?r 67alroloo1
e3l Púr kb Í.í Ârr.rár.do o! Múor.r vrloa' ftô. n.ni 0r Íi5 ]o,0ol, 02 {R§
5,301, o, (Rt 5,301,0s ics r3,so). 06 tRs 7,.o), 07 íi5 6!0,00), oe lRs r2,oo,, 17 (it
s99,001, !t( Comaftio . Âk.!(. d. rnlomíÉ. . ÉtdÍrl.úô.i.o! rÍ.[
{r1766037/mor q), Por aí. r.r Á!r6.nr.d. o M.nor v.to' to h:h: ro (Â9
,0o.2tl] l.al&. Hol.nd. Coí. (36.2r2.72sl0ool 52) Po' En. Têr ADíe* rdo Or
M.nor.! V.lo..r No! |r€n. 15 (Rt 39,90), 16 (fis ]90,60); . Í.r.h ,í..nchido. Todo.
or R.qurrllo! d. Habllrt.çào

cÂRra MoofsTo

lvtto DÉ iavocAúo
PrE6lo €unóruao r. 1llro:o sip

PA 22,t/2020 ObÉro !v..tuar âquitido d. h.t.íài5 h
9?

l!:

tq
súpÍn ., Er.q'd.d.5 d. 5€@r.n: Mu^kip.r d. t úd. d€ P.trolh..PÊ f16
o pí.s..i. ,o.êro. d.üd. .hdaÉo no .d{.1

MAGn[Or ÂIVES CaVATCÀtÍr Dt ÂtsUaUEiOUE
s..rdáÍià M d. 9úd.

nEÍrB(r(lo

N. 
'ubu..Êo 

no DiáÍiô crfi.r.l d. uniao . 9€çto I - 
^r 

rt . d.b: 20l01/to2r
. P* 

'1, 
Àre d. dôhoDt.çao P..alo Er.róntLo Prd Âdm nr rl6l?om pr.3!.

Er.rranrco lrr 113/!0)0 ond. r. ra Pr.ar. ft.ró.i(o nr 213/1010. r.irç pr.do

PREÍEITURA MUNICIPAI. DE SERRA TALHADA

iÉÍrícÂ(Ào

No p'e.so taÍ.rôrio nr 003/2021 Pr.sào Êr.rôni.o nr mr/t021 plbti..do
.o oou rr íÍIo I nr r5, e.Íulrr..Í.í., 15 o. r.nêio de 2011. p.atn. rsj, o^d? r ta.pitclo PRrstNcrÂt Nr @]/202t. r.É{. pRrcÀo túr.ôfi(o [r oo]/]oll.

iíõÍh.çô.r: S.túd.. S.n. - r.r., d.03:m a. tl.@h Â{. 
^adihhó 

Í{un.t
rl. M.sàlh&., Il5, No$. sênh.r. d. P..h., S.r: T.th.d. - pE T.l.tôn.: 37 ,a31 1156.
E.h.il: tpr!dÍ.r.lh.óe*dâtr.d..p..aoy.bÍ r** port.t*r.hh.d..66 bÍ

PREFEITURA MUNICIPÂL DE ÍACARÂTU

avtSo of uoÍ (Io
rraclo ruÍlôrro r v2D2r

O tundo Mündr.t d. 5.úd. d. T.oÉru, poÍ iit.Ímadto do *u pÍêaoêko .
Eqri!ê d. 

^poro 
d6ran.doj per. Ponà.i. ir 020/2o2l, toÍN pübú@, p... rónh<im.nto

do! anrêr.Í.ór, qu. r.ãlirf,á lrir.ílo .. 6od.tid.d. P..Clo Et.rú6i.ô, tpo M..o.
P'.ço po. n.6 5sgo púbriô êt.rô.io . p.ô' dõ 3r@ hor.! lhó.àrc d. &óni. Oat
d. dE ot/022021. .rr.* do ,r. nD.Fí:rddomp'..pubtor oh br, d.rinro .
.Âur9çlo ot vtl(uto Àúorúotoi 

^roDEro 
oo Ípo pa§stto coM cÁp^a,o Dt ,án^

cftco Ptssoas, oaíraaao Âo 
^TaNorÀrÍ{To 

oÂs rrtIsslo D[s 00 runDo Muxtcrp^L
oE sÁúot oo f,ruNlclplo Dr rÀcÂnrru . ,a, coM o v^roR FlTlM^oo EM iS ss.ooo,6
rilnqü.nr. . r.(ó h'r ,.*). Dt 

^(oim 
coM Ât coriDçÔtt t t9Ptu (-açôrs

Í§rÀBEtfcrDÀt rro tDíÂ, r sru§ aNtrot, Í.r.nÉ .o pro(.tro @l/?0?l . pf,tcÁo
tLtInorllco OOr/2021 O tdt.i. rà, rn.ror.n.onvàtr{. dBpo.rêE no mdíeço
.iLdó .b.no ou .o !lt. ,w poúld«ônrÍnpubli6.com.br. Comlr.lo P.h.nehr. dê
udr.ç& d. prcr.ltu.r Múni.ipâl d. Í.or.ru, Ru. P.dro Tcr.no, 1t9, c6ro, 137) 3343
1156,.. !.r. d.CPt ou p.ro Êm.it: rk{ti.d.Íuoam.[.com, d. raúnd. r *Í. f!r,r d.t
(ah às 12h. .kdô í.r,rd.r

.o

,iEGÀO Ér€lnÔnrco tl' la6/lo2o

PA Nt 240.2020 Obl.ro: tÊnruâl aqur,çaô d€ sERrtGÂs P^AA vÂairÂçÀo co ÍâÂ Â
COú0.19, pár. tup.i. ai...ernd.d.i d. S€.El:ri. Mu.kto.rd.5àúd. d. pdro[h:
PÊ Fr.ú AOJUDTcÂDos em 13/0t/2021 à! v€nc.dó..!: BB MtDrC.Â HosptÍAt R ITOA,
cNPl ll52r.t9a/0o01-07i Glob.l R5 35 7so,«) . OPEN t^ÂMÂ coMERalO d.
PROOUTOt HOSflTATÂRÉS LtoÀ, CN?J 27rro979l@O1-79, 6to6.t Rt 107615.00

P.úolin.+E, t2 d. l.áà.o d. 2021
lucrGlalm , Dos t slLvÀ

^vBot 
o€ t{otaotoc çlo

?iEclo ErEÍiôr{rco !,uD21

PÂ N! 002-102r comp,àt HoMor06Á4Ào do pE r (o1.ro2r av.nru,r .qui,tró d.
tuv.r pa. pÍ@dkn.do.h Hra p..r {Cr, n nE6íd.dé dr 56.r.rr. Mu.kjp.td.
s.ud. d. p.trolr..'rt. tnãid. al..E .o.Íomidrd.6h 6 dtàmã klas pãiá.nr6.
b.m .úo, .n dúd. dô qE r6tôu @np.ov.dó.Í.É. rt dduh.nr.(.o:..tt . .o
F€a!o, HOMOTOGO di: 25lol/2021 . Eí.lirà ttÊ.Éo

rcGlO att rôí$CO llr 
'/ro2r

PÀ r{r 009.?021 comprõ HoMorocÀçÃo ó6 Pt Í{r @7.2021 tv.(u.l.qu{íIo d.
.aMÂRAS ftu49, p:r. ôrg.M.t& . .írurur.(ao d. Â.d. d. fno . s.t.s d. v..,nr d.
:.ôÍdo.om or p.drõé p..onnrdor ,.lo Mhilrério d. 9.úd. i. y.dn.çao .o.h r €ôüá

19- d. .údo @m . elr.itrr:ô .rrr.te d. Snrd.À. Mun'.ip.t d. 5.úd. d. pdÍo[n..
ft tnrâdó .í. m .onhat d. .úú or dn m6 tn.B pdih6i.r, b.n .06ó, .h
üíud. do quc 

'6rtu comproy.óô ,r.vér di d@h..üCo -6t.d. ao pr&.re,
HOMOTOGo di. 25101/2021 . ..í6rd. ldr.ç&

,iaclo llEÍiÔxLo ir !l5/2oto . sit

^ 
S.ft.ráÍià Muni.ip.t O. O...^6tvin.nro S..j.l a Dratór Hu6 or. to Urô

D" çJ Árôu(õ.t. Honorotr í{. o!. rs/ol/7orl Do p!o(.r$ Àda,.*nro u
r3912020 ft.t& tl.úón&. lsD' xr @149/20t0, cuF obrro I O
F,mrurlconlr.riçao o€ rFAe prr. Pr6r.(& oê s.frtor R.t.rMr À hnD,6rr. o.
C.r.a! D. lr§úró! ,\runtip.ir (rpru, r$ t Í.rát, M.dÉnr. Sóiid.Cô Dr 9.r.r-a D.
r.r.nd. Munkrp.l. Éhpí@ U.n.nt. O..t r.d. Adiudir.taí.: Tan 6rlai.. r Editq. tú.li
113632 7oslo(bl.et), Por ti, r.r 

^pEr..t.do 
o Menor v.loÍ No lt.m or (RS o,o9), E

T€r Pr..hchldo Irdor Oi i€quiírG D. H.httib(jo.

P.ríolin.,Pr, tt d. j...tro d. 2021

?tE6lo [rEÍtôí{t@ t{. rt9rDoro . st
A Sdrdaíi. M!tu ip.t d. ,1.Él.n.ntô ê cier.o , {o uo d. su- 

^trib!tô.!,nddq. o Íx. 19/01/2021do prr.6o 
^dminkr..ti6 

r{e 219/2010, Pl ilo Et.rrdn(o
lsírl ilr 00129/1020, Clio ObFro É conkrlçro OÉ Énpr.!. trp.dàl!àd.-p.r. fwntu.l
&lisiçao DÊ M.t.rirla. EpêdÉ.r., Húr.n., t'm9.r. I Conrumo . S.. Mun Or r.ráda
E p]..êr.ó!nro tmDÍêes jírnrd &<t..rd.r Adlldt..tár..!. Norm:nd. r. N. v,[.r
lO5 509 4/oool.rql, Por tir. t.' ot..r.do Oi Me '.r v.rú.r Unúr,o\ pÍ. Or r..r
i5íc5 / 76t, r6tRt l.r],. ,lírs r,I). r7(R5 1,95t 3ci{t 3,95t .IlRs s.74). pJr. v. a r
P t/êl' l?942r6091001),. Dor tí. r.r Or.d&o 01 v6or6 vrrô,.r Unit nor pr. O,
ri.nir 07lRt,,lsl; HuB.n. c D. P t 

^ 
Etr.ti tr6.214.103/ooo1 7.t, ro. Én. rs oí.d.d;os M.nor.r v.rÍB unir,riot Pd. or n.n.r 03{R5 l5,o3lr oqis r,to); 8 r..6P.eÉh'dor Todot or i.q!úitc o. H.b0ibçãô

P.rÍori.. Pf, 25 d.l...ko d€ 20à
MÂ6I{ILDI A C DI AIBUOU€iQI.]T

,.r,.tjE?t, 12 d. j..dro d. ,orl.
c iL rro0€Ío

P..to.ir.

ritclo atEtrôit(r, llr !ú/2020

ll_ !r- .10420-)0 cMp.*- HoMorocÁçÀo do rÍ r 1.6/2010 rrntu.r {ui,C. d.sFilrcÂs r M vÂcrx^çro corm^ r covro 19, D tw", I i.@;d.js drs.sdfn MukD:l d' srid. d. p.rdrn.-rt tí.ndo .d. 6 @domd.d. (Ú orduhÉ 1.a.6 p.úmr6, b.n .o@, .6 údürt do q,* d@ (spóv.do .rEvà rr.d..mdnÍ& .6í.ô & pc6É. tsoMoaoco d. ?o/ol/2orr . ,at!nd. h.r4r.
pêr'oin._pt, 25 d. j.^.,o d. 2021.
MÀGII(DÊ À. C. Dt AIôUOUTRqUÊ

s.cÍ.tiri.

^vtso 
Da Uor^tlo

ioMAD Oa rraçoa ítr vrotr
Proc$ 

^dnr.iiÍdtvo 
r r 0oVrO21. OSI - aot.açao d. .mpíe .rr<j.tÊ.dr 

^oã6. d. .^a..h.d. (ivl p.'. . p.si.oo d. r.oto. ,.1úÉr à .íoh. . .ndi*ao
d. t<or. Mlntrp.l J.@b fd.kr hotír.d. .. ru. 13, ,/nr . caÉ. . oeitó m
m!.icipao rj. pá.oth./pE, cóníom. totr.rt.{ão .,er6, d. !«.á.ri. Municip.t d.
Educãçao, Clllu.r. Éirort.r - stOUCa. V.tor clob:t !,!im.do R5 l.OBt976a9
Âb.rtuE á. S.$ào l1/02l2o21 àr 9h, .. SGI, .li. n. A!, 6ú.r.r.p6, 2t1rl, 1r 

^nd,do A..ro, C.nxo, P.rrotiÊ pt tdní . ln.rc: dtrort.rr: !G! ,on. l!7) 3B6t ]sta
d.s oa àt Ú hor.i. v.lãír Rslqoo ou ô! ww. p?tÍoltn..9. .ov.br

p.rôliE,pr, 25 d. Dnaro d. :OZr
tuocrtlDt p aD, 5 srwÂ

pr.rÉ.nt. d. C.6ie!to

lanÂHtM O§ SÁ U530^
PÍ.a@,ó

PREFEITURÂ MUNICIPÂI. DE TXINOAOE

AV§O Dr UCÍÍ^CÂO

Â Pr.3err dã PÍ.t.itu.. M!n'ôp.l d. rnnd.de pE, tn ti.€, torn. público o
Pr.tao Ê1.i'óíko ár @l/2021, djo obj.ro a CorE t.ção d. p.*or luidÉ..quip.r:d.p.8..íilrlo..dmi.irrÍ.ção d...'ilo m.t**ico d. @ffol. (rú.a.íaoj.on í!t6.
i.ro6.tr,.d6 í. 'nt.n.r .nwtEnd. íomdtm.nro d. .b.n..imáú d. ;ohb!5üv.r .
-B d.ÍiÉaot .m r.d. d. ponos Ú. rónhúrdrl .h roóo o ,.R p.Í. ndó.r .!Eêeid.d6 d. k.í.tuÍ. Múi6pàt d. ,n6di!, ,.m.mbu.o t sro: 09 d. tftr.iro
d. 202r at ll00 obr.hção do .dn., .rd6rm.í€ no 

'hiô 
,** r'.rtx.... com.bÍ

Trindr. Pt, 25 d. J.n.iÍó a. ?021
MARTA itr{ÁrÁ rERr{^r{ots Dt sousa tlàls

Pr.go.lr.

ESTADO OO PlÂUí
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA SRANCA

^vEo 
o€ ucÍ^çlo

,iaclo ÉEriôxrco lrr y2or!

'd.,.r.do Mun('p,o d. &u. BD.a Pj obFro aauÉ(t. o. mad,.R .
nir dr col/rD.l9 Íc lus covto/60v ftDtRÁLÂb.duã

d.. Pr6porb3: 05 d. têv.r€no d. ZO2t, à. ogholmin v.lor atob.t étimro: ÂS
1396?q0,00 ro'hLrrçto d. rú hài . obr.níáo do td{.t ,.d.,<a Ehr,ôn(olh bànn.rrxí.(o.r o6 & oo Tct.rrh.6./ trrmÀ r(. D' t.v brl@i Gr'.b t.d.'.ço d. $,J d. (r! Áv roao Ísr.i. 1rs55, cmro, &ü &.k:.pr rndi.çô d. Loí.o rtr!ô.f,o
Lpl on.auàb' e!.êa :,|(om {au.d. . !€n..Í.n,, d.

&u. B..no (Pl), 25 d. ir^.úo d. 2021
ÀsrÀl9 aLvfs PtRflÂÂ

PREFTITURA MUNICIPAL DE EENEDITINOS

AV|SO O€ Ucrr^çIO
ttacÀo tLfÍiôtlco llr V2D2t

Á Pr.l.nuí. Muni.ipât á. 3.n.dtli!r, Én.do do pi.ui, roín. Dúbtkô_ Er.
.ónh<im..tê do, .o di. oS d. Íà*.nÕ d. 202t. ar ogtr tiov!
hor..), r..ti:..i lk't çt. nà morrtid.d. p,4ão Elet ónr.o, do íp, M.no, pÍlÍo po.

obl.to ,quisjçàô d. .qu'p.m..rós e m.t..i.k p.rE:n.ni.! D.r.
urid.d. d. sàudr ,5 3!rit' a,.iÍ. pst d. R.d. Munr.rr.t d. s.ud.. 

^or 
r.Ím6 dâ t.i., 10.S2o/2@2, nr rtl/2oo6, Dftr.tó .r 10.024/2019, L.i

lr7l201e, o*Íáo f.r,r.t n! 7e92l2orr, D.(.áo tus.t nr
100I4/2o1t . .h.írçó8, .plr.ndoj. sbídúeú6t ho ou. .oub.. . r.i
4.655/1993 . .o.! .J!.r.çô€t . d.n.L t rirt pô6 .oí.t.t.r, . .! aiaên.i.,
.iuà.r«id., no tdit.t o Edir.t 6rá dnronibitar.do, n. rnt.,r., no .^d..<o
êr.tôni.o: ww ponrd..ô pr.spuh[..! com br, . r.mbéh pod.rlo j.r tidos ê/ou
obüdor ôo p.êdro dr PrÊtêiur., n: i:t. d. cômt3go pêrn.n.nt. d. udr.çãô, 5nu.dó
Ru. floÍtano P.trotô, 270 B.nro C.ntro, B...dtri.or.pi, no horrlo drs Oih to{iô

, no'., as rlh {tÍ.r. hoÍrn
\

&..d'l'.6 Pt, 25 d. lr.n! d.2021
MÂncos (anÁro VERA5 

^ra 
c f, M^6atHl$

pr.acÍo

L* tcP
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Diário OJiciol
Teresina(Pl) - Terça-feira, 26 de janeiro de 2021 . N. 017

Valor Preüsto/Estimado: R$ 300.000.00 (Trczentos mil t€ais). Edital e
informaçôes á RuaArcanjo José de Sousa, s/t1 Centro, Sào Frdncisco
de Assis do Piauí/PI. Fone: (89) 99448-256tou 99421-j816.
patriciacristianeT6@lotnail.corn ou dçpmsfa@homail.com

São Francisco deAssis do Piaui/Pl. 02 de dezembÍo de 2020.

CARLITO GR.EC,oRIO DE SOUSA
PÍesidente da Comissào Permaneote de Licitação

PP.,1052

Proc. AdD. N.'001/2021. Data de Recebimento de Docümentaçào e
Julgamento: I l/02/2021, às 08h. Objeto: FomecirdeDto de mÂterial
expedietrte e e3sportivo paÍa ateoder necessidade do Municipio.
Fonle de Recurso: Tesouo Municipal,lSS. FPM, FuS, FMS, FMAS.
QSE, BrÀsil Câri.hoso, PNATE, Secrctaria Eô&açâo, BrÀsil Cariíhoso.
Valor Preüsto Estimado: R$ 220.000,00 (Duzentos e vúremilreais).

PRf, FEITTJRAMLNICIPALDE
sÃo FturNctsco DEAssrs Do ptALi - pt

A!'ISO DE LICITAÇAO
TOMÂDA DE PREÇO N" 00v2021

ESTÂDo Do plAúÍ
PREFEITURÂ MUMCIPAL Df, PAINAiBA

CENTR L DE LICTTAÇôES r coNTRATos ADMrNrsrRATtvos

AVISO DE LICITACÁO:O Muicipio de Pamaiba PI lomapüblco
que ÍeâLzará procedimenlo I ic itaórió na modalid«le conforme emeora
sbauo discriminâda: TOMADA DE PR"EÇOS N" 022021 PMp/pt.
OBJETO: CONTRATAÇAO DE EMPRTSA ESPECIALZADA EM
ENGENIIARIAPÀRAE,(EC1J"[AR SER!,IÇOS EMPA'V,I]V,ENTAÇÀO
POLIEDRICÂ NAS RUAS FRANCISCO DAS CHAGAS !'IEIRÁ
{TRECHO tr), BAIRRO FLORIÓPOLIS E NARUANONATOBEM.
BAIRXO DIRCEUARCOVERDE NO MTJ}OCTIO OT PENNAiEI-
PI. DE INTERESSE DÂ SECRETARIA MUNICIPAL DE
INT\AESTRUTURA. HABITAÇÀO E REGULARIZAÇÀO
FLNDIARIA SEINFRA. TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM,
OBSERVADAS AS DIRETRZES DA LEI 8.66ó193. DATA DE
ABERTURA: I l/022021. AS 09:00h. RXctME: EMPREITADApOR
PREÇO GLOBAI. SLIPORTE LEGÁL: LEI N."8.66í93. C/C LEI If
8.883D4 E DEMAIS DISPOSITIVOS LEGAIS PERIINENIES. FONTE
DE RECURSOS:OOl,IOO/OOO. LOCAL: SALADELICTTACÔESDA
PREFETTURA MLÀIICtrAI DE PARNAiBA.PI, FORMULÁÇÀO DE
coNstrL[As E OBTENÇÀO OO eOnet: nua It ba n" l43d - B8iÍo
Pindoraora" Pamaiba-Pt, CEP: ó42 I 5 - I I 5. de segurda à sexta-feirâ, de
08:00 às I3r30 horâs. Cootaro 3322-8106 e e-mail:
lll@pêEÂihe,ligorLhI. Parnaíba (PI), 25 de janeiro de 2021.
Wellhgton MâÍiâDo Ost [.opes, PresrdeDte dâ CoÍDrssào permaDente
Licitaçào - GÍupo I. Preferrura Municipalde Pamaiba,i pl.

PP. 4048

PREFEITARÁ MUNICIPAL DE SÀNTANÁDO PUUÍ-PI
Ámso DE LIC(TÁÇ/4O

A P. M. de Sanrana do Piaui rcma público que realizará a abertura de
Pregào Presencialabaixo citado, na conformidade da Lei Federal n"
10.520/02. subsidiáía da Lei n" 8.666/93. bem como se coloca à
disposiÇão dos inreressados para presla! quaisquer esclarecimcntos
a rcspeito do certame licitatóío. Poderào partiiipar dâ licitaçào os
t-omecedores que liveÍem especialidâde cônespôndenre ao àbieto
licilado e manrfestem seu inteiessejunlo a p M. de Santanâ do piaur
(PI). Pregào Presencial n":009/2021, Processo Administsativo n.:
012/2021, Obleto: Aqursiçào de combustíveis (gasolina comum e
diesel s- l0t para alender â demanda da prefeitura MuticiDal e
SecÍetanas do Mu[lciplo de SaDtaDa do Piauj pt'. Tipo de Liciáção.
Menor preço POR ITEM. AdJudicaÇào: POR ITEM. SuDone lecal:
Normâs gerars dâ lriFedeÍaln" 10.520 02 subsidiàrias à Ler ú" 8.616/
?l g :q+- q!,utiruç0"., L.i o. 8.8 83/94, Lei Complernentar 123/2006 de
I,l 12/200ó e os demais drspositivos legsis 

'peniDentes. 
Fotrte de

Recurso: Fpm. lcms. Ipra. Fundeb. hoeie. Fnas. ese. Ms E Ouras
Receiras Própnas. Valor Esrirâdo (por Litro). ITEM I - CASOLINA
COMTM: R$5,00; ITEM n - DIESEL S- I 0: R.$ 3.93 r Data da Abertura:
05 de fevereiro de 2021. Hora dâ Abertura: 08:J0hrs. Local: Setor de
Licitação da P M. de Santanado Piaui pl.

SaÍtúado Piâui Pt.25 dejanefo de 2021.
pregoeto

Pp.,t05l

TOMADA DE PR.EÇO N" 002/2021

Proc. Adm. N.'002/2021. Data de Recebimento de Doçunentaçào e
Julgamento: I l/02l2021, à 09h. Objeto: ForoecimeDro de Mareúl.
Equipâmentos e suprimentos de informática para atender a
necessidade do Município. Fonte de RecuÍso: TesouÍo Municipal,
ISS. FPM, FUS, FMS. FMAS, QSE, Brasil Carinhoso. pNAlE.
Sec.etaria Educação. Brasil Carinhoso. Valorprevisto Estimado: R$
430.000,00 (Quaúocêtrtos e trhta mil reâis).

TOMADA DE PRXÇO N" 003/2021

Proc. AdD. N.'003/2021. Datâ de RecebiEetrto de Documentação e
Julgameoto: I l/02/2021. às l0h. Objeo: Fomecimenlo de LancÍes e
Refeições para atender Decessidâde do Murltcipio. Fonte de Recuno:
TesouÍo Múicipsl, ISS, FPM, FUS, FMS, FMAS, eSE, Brasil
Cariúoso, PNATE, Secretaria Educação, Brasil Cariúoso. Valor
Prcvisto Estimado: R-$ I 50.000,00 (Ceno e ciaque a mil reai§).

TOMÂDA DE PREÇO N" 0(W2021

Proc. Adm. N."004/2021. Dat de Recebimento de Docume.tação e
Julgarneoto: llt02/2021.às I lh. Objelo: Fornecimenro de gén€ros
atuneDttctos e de consumo pzúa atetrdeÍ Decessidadcs do Muntcrpio.
Fonte de RecusoiTesouÍo Municipal,lSS, FpM. FUS. FMS, FMÀS,
QSE, BEsil CâÍiúoso, PNÀTE. SedetaÍia Educação. Büsil Ca.inhoso.

-AVTSO 
DE trCrAÇÀO

PNf,GAO ELETR,ONICO N" OO1/2O2I

A Prefeitur. Municipal de Beneditinos, Estado do Piaú toma público.
para coúecimento dos interessados que, no dia 05 de ieveÍeiro de
2021, às 09h(nove horas), realiza!á ticiração na modalidade pregâo
Elerônico, do tipo MeDor Prcço Por ltem, tendo por objeto: Aquisiçào
de equipameotos e úateriais permatrentes paÍa Unidade de Saúde
PS BútiAlegre PSF ria Rede Municipal de Saúde, nos termos da Lei
n' 10.520/2002, Lei Complementarn" 123/2006, Decreto n" 10.024/
2019, Lei ComplementaÍ n" 14712014, Decreto Federal n'7.8922013.
DecÍeto Federal D' 10.024/2019 e allerações. aplicando-se
subsidiariamenlc no que couber a Lei 8.666/1993 e suas aheraçôes c
demais legislações correlatas, e as exigências estabelecidas no Edital.
O Edital esÍi disponibilizado, na integra, no endereço eletrônico:
wwwpoíaldecompraspublicas.com.br. e também podeÍào ser lidos
erou obtidos no pÉdio da Prefeiirrâ, na sala dâ Comissão permanelte
de Licitaçâo, situâdo Rua Floriâno peixoto, 270, BâirÍo CeÀtro.
Beneditúos-Pl, no horário das 08h (oito hoÍas) à l3h (trezehoras).

Beoeditinos - Pl,26dejâneiro de 2021

PRf, FEITL'RA.MLTNtCIPALDEBDNEDrrl^-.OS-pr

MARCOS RENATO VERAS ALENCAR MACALHÀES
Pregoeüo do Municipio de Beneditinos P[

dE

4,.q8



.\ÀL oqs

-(ve' ili
i Çar ôe

+.-

c
s-

157
b.91 à\

*

m
ÊaÍ oo Do Fraul
,iEFEr\nA ruNrcp l"oEt co aa-tnc
o atstE Do PiE rElroruxtr At
PrÍr R./d.S&.Cõ!1 41,CÍ!!
!{E 

^tryr 
- H- -cl{PJ lí a1 5223e7Ãr! O

É-,n r: to---!rr,f Orprn.r...n

,lF
ç

\i. '-g

êtEolo tRC!€iEt L t.6rrn
txEÊaao 

^o5attiallrro 
Í rrlaa!

GElq arÊ! c. sts Er . n !r. .rü!r.c. Ô 5rF. ni*!b . ,rlrao Én rsr -
rEdrt e nr.r.t5 (t L!ú arú!. .Ú i@a.-

rE o ocrofit Stclo
O Êlio 9 4,ft rrrEcr ô [4É afr]â, ,D ts ta ri- .iürC.. Le-
iÊ§(l.lG. ?4. oir íliÚ ór d6r!rí.C. . É!.b o FE .r Coirú.|ôFr ra rt U.aca-. TpXl{E R o,.!..úút ó r.r.ç& ú roft Pirao
ffirrl cvpl. Fr ! rn Ô .ta. Êa i!.rs F?ú a rttrrarrç&, ,Ltb
Ê. Er úCD|úI P^I S6ArcOE POEnre tIO - XC- Cr,lPJ L
$ 3 SL/oot"lg. drbn llrlcrlú.he

PROCtDII{ENTo: TNExtGlaII,tDAJ'f, DB llCIIAgÁO § O'lNÍl'.
col{Íram tf al.maul{r0. oBJETo: coÀTrAT çÂo DE EMTR.E§r
?^a^ ParÍ^çÃo DE sn}lço6 rlc{co§ l§ECl^Ilz Do§ f,r'r
ATIVIDADE TtrIVAITY^ DA ÂDVOCÀCIÀ CII{SUL OBIA B
a§lE§soR^Mrrro aos ÀÍo8 

^.DMnÍ§TR^Trlo6, 
I{o§ ?locEs}os

ÀDMIIiISTRATÍVO6 (SmDlCÂnq^ E tIrQUiArrO Á.rrM[{Brt^Trvq E
IEnI8B(I^ÇÀO Jú'DICI^L CATXOCI!{X' E DII'rS^ Dt C^I,E^S
JUDICTÃ$, l t§t DE ArrI{En 

^§ 
:{EB§AIDIDTS IXX órci6 DO

lluxrcl?lo Df C^I{FO it^tol{!" ,ú.Lr.!r.: Ít 25, lEiro 4 ô r.i n'
t.ó6ól93. t e..- v-..-.r AXAÚJo & LOfES SOC.IED^.DE DE
ADYOOADOS. C}lP, )f 15.{ó1.516àú1,91. yrb.-.d à Côúú: RJ
zr.00q00 (vi,r . cis lril nri!). D.n à 

^.âúrx 
ot/ornmü VLa.d.:

,lrl2o:0. S.l. .aalra Múi.lCô & C.ry !írie, !ú iútuadio .h S€!..rir
MúÊiFl & 

^dc,üiÊío. 
i.c o nF.do FÍ r Er*ir Sr.. l,a.ri. do

X.!.&io fâü d. 
^hid.i 

Sdti-i.lrrddFl a. &n8 5. É úo r.F.úú
p(n'6 Eúi,o. ô §. Uí Crdo. l,irrir. 

^.1v,ç 
G. SGn .i. àlllicifd a. Sdd.,

ú óo irgülrdô p.. Ê ÉúiÀ Sí. Do.ilô G.o.. Viàl Fân d. 
^ádêddtve d.s6iú16 COrTl.^T^'tTt§ . d. e! lÉ I 6Frr Àt^üro ,

LoPES SOCIED^D€ DE 
^DvOoÂ.DG! 

O§l lf 15.663.51«l)01-ql. É ,io
!B!rúdô Flty. Hi!.út Fl,íocdàNdr\CIr}folt J:l3-J0.

ltÍÁIE DO í^Irl
xrn(tcçD ta caxro rL{aa

6t^DODO Pr Ul
t{t]ücmo DE c^xro sl^Ior
stcrlr^t^ rÍt,.IÍcD^L Di Árvüqsrr^c^o r trwDàlcr^

rcltatll ErEl.t ! rrualllçro t tlt ütt

l^!trrcÁcÀo

hàli|E.* ú po e 05 (d@) d- & Edo 6 o rt 26 & lã E

Mni. do Rdio Félit & Âhid.
S@rún MELird & 

^eüliftío

Sc.Íúi. fruoi.iBl d. Fe- Íq
Ldt C.El6 .rúnirr 

^lv!.

S..Íeü l.írddFt dô s.ld.
DEila O@.. vidd pân & Âdr.d.

Íldo ú dro.ft(ra ã!r 6 do.rrrrü eú dnr o Pr6- 
^ór.r.ú@ 

rí
0@&l, . Prlgú úroô.. . ói- (l.!úú crüi ,a ià rE tÉ rh
rl F.Ôôr À. ro.lao ô rror2@. krÉ F.(tü nr rtaó ô ü420.
rô.i,-aúa. L tul n. 16rtl at1-...É, ttrüEb r
,!ría.o- ,r..-&- a ..bâíao ô c.,rú ã, IJ. r1bt{& F.. rrusB
Jrl.g,cnl Ô 

^n 
êa ô L.l,f !6,8,.ôlrbíD o e,.h..ã!b.(rn o tÍti.

.rl tE.Irc!.- Ô rq.,lt EErb. !a r.a.Éo

+tFr

ü

c..ró a.am lora. l-|ú.b
AÚ5 *ri.9d

reElEr{lo
rr6loBÃfur. ovrat

l rÊtBn a arür Dt EEllE, aüb dô rL'r, Eú i:L.., É...6à.ntdo óor
rrl.doô qr, - ó. 6.1t-.aô á. ,@t & 0.àúü, (,!É,!d., Erlrr tlrr($ É
âdà-. aGlo lttfu, ô úo E rm tú rla d. r..ltttü l§r§í,t ô
.ql195«16 . liebi Frai.r ir.. Uarta. d. írb ,í luÍn 

^rl6it 
py a. t ó.

úsld9C .h t id., 6 rdrE d. t a tn !0.5:q/l@, r.i CartiãÊ' .r. É!â@6 D@.ro Ir
1o@y'2019, ni C,t&di!Í ,í t r20la, D6ro r.d.í, nr 7.aoir2ou, o.dí. r.ddJ it
laoallxl9 . *r.çlrr .!lo.do a !i.Eí..E!. ó cra rcrô.í . ltl r.6er't99l . 6
*r.Ér. úiú, h.liaa s.r.tr.. r daa..6 sraa.dú s acit L
o t.ja, ..d dt ô.iu!.do, ú ha.tr. @ ..ó...çú .k ú*o
É§i.B..tu q}I6úÀ1. . E rôao Fó.5 r k .rtn oü.l|G, @ ,.a@ d.
,nr.âr..i n ea it (ô18& frínert. lI r.ít , du.rb iu Ík ft eqrcb. 2ro. B.rÉ
a6rÉ, &Éd!6.t , rc h65o d.. @!@nr. {oho ho6, t tllührô (hE ts.,

^!! 
qú! dÀ ô !à ê r&i.o ô D & ôir Éi r SGúi. MlrliiFl d.

ÀdEirbrCo . h!1idHr & Eut irio d. CEp l.Lia - n viú, !o rI. {t ru§Ê lli{c! ke!r, c d. rcdo cú o $! d.àEilr o !,r. 2ó dr td !. tJ6&91, .ô
oôGvki. D Àr ,?, iEào )OO. d. CodrCo r.dârl, .u tu.ro D 

^,t- 
25,

iE e [. 
^Á 

3t. FtaÉb üio & Lri d tl6&93, I^TIIICAT o pGc.Íitúdico
ô PÍEeir Gal & Mritú F. r! lúÉô d. cdú c ti.6q.ao
d. c4Ít . irrúlb ,Í. CÍ[{Ín^r^CÀo DI z!,Erl3Á t^I^ tli!'I^Clo
DE gIStç§ Íú(rOCtXt Elroaljz^Ix» Et À vIDADr rÍIvATM
D^ llrvoc^clÀ co{!0LT{xl^ E Àrú.iof{rrrrro 

^Íx ^TOô
^I,.aDnÍr.rÍIyo6. 

x(tr lnocEstlx 
^IlÚxtaIr^T,YGl 

(ro{DIciXC.t^
E DíQOníO 

^Dr{hrrsÍR^Trvo) 
t llrntgü^çÀo JrrDrcril,!

O^Trírcnrc I tpls^ Dt C^Lt^§ JlrDtOltSÀ 
^ 

rIX DE 
^TBDIX ^SrccfE§@âDlla DO6 ónCÃC m ilo]ücttto Dr c^.rlDo xÁIo]r,L

T,ú-do* d! ti.riÉli,r-r., !& , & ,..cúo o t.lrô tu .iE
F{vio día. ldsiú s 6.

8.66óyJ.

i6úúq . n, ü d. t.i@ ê mll

Mr(6R.Nrovrà^hE M{.â,.3
à.aero ô rirsídrb a. t6.dtÉ - ã

;lit,

Diáúo Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipars

Ano XIX . TeBsina (Pl) - Têrçafeira, 26 dê Janeiro de 202't . Ediçào ÚGCXLVII

EEIBÀTqDEIO§I8ÂIA

LTd 
^19írPl. 

25 Ô ,--D ô 2aal

BETIEOITINOS



EmDia /i'
-r'Fls

Mais 14
chegam

pacientes vind
a Teresina; um

os de Manaus
e praurense

Mt
,

Dos novos
transíeridos,
seis apresentam
quadÍo de saúde
instável e oito
estão estáveis

-;§3s9*,

.. 36rdn (rÀn) !§!5u
Fr rchr dr ll30 d. rgIi
dr íno tlsl, N 

^.mpónoüioiíÉ rrrdáh Poôlrtr

,.coE, rülo' & Mrrui
(^.II) G FLtrdÚG O
.n.Dh§.úut Pr- o H§
Fbl uí*mtrno (r.iu) ú
rJú!.rid . rtJ.E,do F,r!i
i uirr Fa rab.r .Êrnn

Fh !i,Ído l{<.rd Ér
rds 3ff d. HlJ. o qr.
nnkfti$i. Jo hlpid, P.!lo
M:r,o, dr n 6.ú.mds fr

âqF F* {. ôÍ'b*«

'À !!.kdutr qú. kn -

,l:.do o vôd. ióuã6
ú,tu&rúi rç.h&
.oQr.ô, dr rr,!.nldr& qur

arh o,t n r*.o rloot(ú
Àndn. '{ú.r$Flrdõ&nn dErt u!q*e§ [
Er & !«.{, .aÀ q* ie
É.rEhnrn s .ur lrr "ílon J. Mrrur . li..iú
(,: od.d. Fin.n,:í'lm!

ÀFq.oh,rur.ã&qE
r! Frndq íltrr rni&

hnJ.rJo, J. üD$ drr
rulüc, r ,r hoft!6,.ôn

JB $n omoÍbrdr,l.! Dü
r{Flk õqu.tn.rraho

Â hn f.di J,, r<Ei
ilr s ,lo d.vdo r rí.8 .ri.
J! eú& !orr.íú tsL .rr
do J. eúMt,{8..1e
*!u.Jo ro d. o.dco dr
CdYü I' N§ T,JN, í.]M
1.'h ! .ré mõoo ,!Éo§
PrDnrrr,0rú!o.nF
r* r repõJr i1!ú! Pr

N§ üIi@ J. I!, i HL É
i.vo r.!4,& rcr P{Entr!

rlh{EioünDI':n§..bd"

n cn r qsh, !$íun

I I

Apenas 48,7% dos piauienses inscritos no
Enem compareceram ao segundo dia de prova

DrdotdíMrâfrrod. Fnu
sÉo (üFC) rlotu {*
tu P!.q, d1n! ie õ
6hÊ(«.o & ÉluDdo Jn
d. r!ftr N.íoEr d§[iíio
Mrüo (hm) 

^56 
ár.eo

F6.ir.Ê Puuoc í,

3! lr.). o lndo «,etE!
NtrEtu dr:p.lg r 6Ádi

rij.uu.dE$f,J§!.onJ
tulhR! bs .o .FiJo ôr

o! :ii! qm n t*4. ô
L{eb N-úÉr 

'r 
FruÀn .

Íl4ugFdhI5DtrÀJl,
16!ê ítx?), zr-oitÍ F
eÚ ÍmFrE.n it FíÀ
(s,a ) d. dooÍi § :l'6lÁlr
(§-li) 6h6 d rlda o Fr,
lErd.&rbrnrNtun
tàa o a.rrtu d! t rdô 

'Í!dE{! lrl.a C.a ÀÍ- rÍ
@ lÉ ,iÉ§ !'r r tÁpí.o
tôttD!ôidltõe-,.

'!@,!,r$m(ú!,@nür '\ôn6 f.b6 «dnhrQn

FniRr§a $a,J. {@ú.1(
(l!61lsóub"ar§r^
F"dà!àtu(lrôú
er. o 'do À óúltqr. úi
ú tro.qE Ê, lrn qx d.
B d..oaronffi úhs!
&ron',Fbuô*..e

lJ.! c6 lEb .nd. qE.
rpa, À ltE, Er FD!d. s
uiü 6 Feúr tu
r!*a r§!.úõ, tu'ú e.
J,G ffi g'M F§ úI
aDgo d! É w Fryo .rii

'Àt!di qE. mi. dr ôn
d'!{à..ftdô
§l.5t,nmqr.-F.
r{ 6.aa ú À§ro d. i
F' âE ! lDr rr Sdrn
rn ,. §qix Ers{ §68
rhr lla dr !.d+6 a< §- 6
r{üEs\§IürFF.id
Du B F!,lÍ üí .L uGú Jo
rà{ ritE aE oJ.j'eu
Ê ltGrgün r{!r{ I dÀr

!d. F! loarEa\.i .» r,r$

lttF!úÀl !o(a,)Ei
I .É.-5 ,ro Firo lle d§
rffi r}*ül . ea tur.6d.6

aq. i 6 d. tub .e!úrr 
- rlyãdq ra rú.bP.àú.6üa.&@{|*M!*hô

*.êÉ..nrío.'ídfrr,dÉleíBàe
H.rar ó q'-.

ôrj, ii4 mÉ odo. rid. r6e, dx.
,,r.à,ÉB,reüd.
cãúriar rúú va.{ã! rrdtt-ríc. - tit u

Ptienhs clEqarasr
m mãôuSâdã

pr6 o ÍtcÍilôJ
lhiueÍsrláoo

ESPÂçO 00 IEITOB

f t-i

:r-\
F ,


