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O MUNICIPIO DE BENEDITINOS, por meio de sua Pregoeira e Equipe de Apoio no uso de

suas atribuições, tomam público que, de acordo com as Leis Federais f s 10.520/2002 e

8.66611993 e suas alterações posteriores, Decreto Federal n" 7.89212014, demais normas
regulamentares aplicáveis à espécie, e nos termos deste edital, realizará, às 11h00min (onze

horas) do dia 30 de agosto de 2019, na sede da Prefeihra Municipal de Beneditinos, Rua Floriano
Peixoto, 270, Centro, Beneditinos-Pl., a sessão de abertua do procedimento licitatório na

modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO POR LOTE, paÍa contrataçào
de empresa para realizaçdo de exames laboratoriais em geral para atender as necessidades da

Secretaria Municipal de Saúde de Beneditinos - PI.

DATA DA SESSÁO: 30 de agosto 2019.
HORÁRIO: 11h00min (onze horas).
LOCAL: Rua Flôriano Peixoto, 270, Centro, Beneditinos-PI.
INFORMAÇOES: Prefeitura Municipal de Beneditinos, Rua Flonano Peixoto, 270, Centro,
Beneditinos-Pl no horário das 08h00min (oito horas) às l3hOmin (treze horas).

CAPiTI,LOI-DOOBJETO:

1.1 - Esta licitação tem por objeto a contratação de empresa para realização de exames

laboratoriais em geral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de

Beneditinos - PI.

CAPÍTULO II _ DA PARTICIPAÇÃO:
2.1 - Poderão paÍicipar do ceÍame todos os interessados, pessoas jurídicas peÍencentes ao

ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação, conforme cada caso, que preencherem as

condições de credenciamento e habilitação, disposto neste Edital.

2.2 - Estafio impedidos de participar de qualquer fase do procedimento. interessados que se

enquadre em uma ou mais das situações a seguir:

a) Empresas que se encontre em processo falência, concurso de credores, dissoluçâo,

liquidação, empresas estrangeiras que não funcionem e nem sejam estabelecidas no Estado,

nem aquelas que teúam sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a

Administração Pública ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com qualquer

órgão ou ente integrante da Administração.

b) Empresas cujos sócios, diretores, repÍesentantes legais e/ou responsáveis técnicos, membros

de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo, sejam funcionários,

conselheiros, inspetores, diretores, empregados ou ocupantes de cargos comissionados no

Estado do Piauí.

c) Empresas em regime consórcio e/ou sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si,

ou ainda, qualquer que seja sua forma de constituição.

d) Pessoa fisica, mesmo que em grupo.

K



{ü'}
ESTADO DO PIAUI

PRf,FEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS _ PI
CNPJ: 06.554.778/000r-29àcnrdtlbot

lr6

=

2.3 - PeIa simples participaçâo nesta licitação a Empresa estará aceitando todas as condições

estabclecidas no Edital.

CAPITULO III _ DO CREDENCIAMENTO:

3.1 - Para o credênciamento deverâo ser apresentados os seguintes documentos

a) tratando-se de representante lesal: o cstatuto social , contrato social ou outro instrumento de

registro comercial, regishado na Junta Comercial ou, tratando-se de sociedades civis, o ato

constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam

expressos seus poderes p a cxercer direitos, declaraçâo de adimplência e assumir obrigaçôes

em decorrência da investidura, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se

exibindo a Carteira de ldentidade ou outro documento equivalente (cópia autenticada);

b) tratando-se de procurador: a procuração por instrumento público ou particular (desde que

reconhecido firma), da qual constem poderes especificos para atuar junto aa pregoeira e Equipe

de Apoio, no que tange a praticar atos alusivos a esta licitação, em todas as suas etapas, até o

seu julgamento final, formular lances, negociar preço, interpor recuÍsos e desistir de sua

interposição, rubricar as PROPOSTAS DE PREÇOS e os DOCUMENTOS DE

HABILITAÇÀO, apresentadas pelos demais licitantes proponentes, assinarem atas ou outros

documentos licitatórios, renunciar. praticar quaisquer outros atos que sejam de interesse do

licitante e todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente

documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a

outorga, inclusive se for microempresa (ME) e empresa de pequeno porte (EPP), para ofertar

nova pÍoposta, quando for o caso. A falta do comprovante e dos poderes para representar ou

sua representação defeituosa nào inabilita o licitante, mas impede a atuação do Íepresentante;

c) Não haverá credenciamento no caso de apresentação de Instrumento público de procuração

ou instrumento particular sem poderes específicos dentre os indicados na alínea "b", inclusive

se for microempresa (ME) e empresa de pequeno porte (EPP), para ofertar nova proposta,

quando for o caso.

3.2 - Os licitantes entregarão aa pregoeira a declaração de pleno conlecimento e atendimento

às exigências de habilitação.

3.3 - O representante legal e/ou procurador deverá identificar-se exibindo cópia do documento

oficial de identificação que conteúa foto, acompanhado do original para conferência.

3.4 - Será admitido apenas 0l(um) representante para cada licitante cÍedenciada, e cada

representante só poderá representar uma empresa! preservada a opçào por um ou mais

laboratórios, podendo o mesmo ser substituído para efeito de participação na Sessâo, desde que

conste da Procuração, inclusive, com os mesmos poderes.

3.5 - Os interessados ou seus representantes apÍesentarào declaracão. fora dos envelo Dos

dando ciência dà que cumprem plenamente os requisitos de habilitaçào e entregarào os

envelopes contendo a indicação do objeto e dos preços oferecidos. procedendo-se sua abertuÍa

em conformidade com o estabelecido na sessão.
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3.ó - A ausência de credenciamento do licitante ou a representação defeituosa da empresa nào

excluirá o licitante de participar do certame, mas o impedirá de formular lances e representar a

empresa paÍa todos os fins.
3.7 - Iniciada a sessão pública de credenciamento do pregào com a entrega da documentaçào
de credenciamento e dos envelopes n" 0l e no 02, nào serão admitidos novos licitantes. bem
como não cabe a desistência da proposta, não sendo admitida, sob qualquer hipótese,
complementação posterior de documentos em nenhuma fase deste certame (credenciamento,
propostas e habilitação).

3.8 As microempresas c as empresas de pequeno poÍe, nos termos do art. 72 da Lci
Complementar n' 123/06 e devido à necessidade de identificação pela Pregoeira, deverâo

credenciar-se acrescidas das expressões "ME" ou "EPP" à sua Íirma ou denominação e

apÍesentar a DECLARAÇÃO DE ENQUADRÁMENTO COMO MICROEMPRESÁ OIr

EMPRESA DE PEQAENO PORTE, assinada pelo seu proprietáüo ou sricios,

acompanhada da Certidão da Junta Comercial Epecifica e Simplificada da sede da

licitante.

3.8.1. A Declaração supracitada deverá ser apresentada fora do envelope de Drooosta e

documentacão, a qual deverá ser entregue à Presoeira Dofii que ü emttress usufrua dos

privilésios da Lei n"123/06

3.8.2. O credenciamento do licitante como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte

(EPP) somente será procedida pela pregoeira se o interessado comprovaÍ tal situação jurídica

através da declaração supracitada junto com a Certidão da Junta Comercial.

3.8.3. O descumprimento da [ei, sem prejuízo das sançôes cabíveis, não acrescendo ao nome

credenciado as extensões ME ou EPP, significa renúncia cxpressa e consciente, desobrigando a

Pregoeira, dos beneficios da Lei Complementar n' 123l06 aplicáveis ao presente certame:

3,8.4.AresponsabilidadepelacomDrovacãodeenquadramentocomo
compelem às empresas licitantes, representadas Dor seu proprietário ou sócios e pelo

contador que,j\clusive, se suieitam a íodas as consequências lepais que possam udvirllg4m

3.8.5. A falsidade da declaracão Drestada obietivando os beneíícios da Lei Complementar

n"123, caracteriza o crime de que trata o art. 299 do Códiso Penal, sem preiuizo tlo

enquadramento em outras figuras penais e da sarrcão Drevisía no edital.

CAPÍTULO IV _ DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÁO DE PLENO
ATENDTMENTO AOS REQUISITOS EXIGIDOS, DA PROPOSTA E DOS
DOCL MENTOS DE TTABILITAÇÃO:

4.1 - A declaracão de pleno atendimento aos requisitos de habilitação deverá ser apresentada
fora dos Envelooes no s 0l e 02. Os casos omissos serão decididos pela pregoeira no momento
da sessão, com registro da ocorrência em ata.

4.1.1 A declaração acima referida deverá ser subscrita pelo representante legal ou pelo
procurador caso este tenha outorga para tal.

enquadramento falso ou errôneo.
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4.2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente,

em 02 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte extema, além do nome

da proponcntc, os seguintes dizcres:

ENVELOPE- N'01 PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIÂL N" ()I5/2019 _ SRP/PMB/PI

EMPRESA:

ENVELOPE N" 02 _ DOC. DE HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N'OI5/2019 _ SRP/PMBiPI

EMPRESA:

4.3 - A proposta comercial deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em

língua portuguesa, salvo quanto às expressões tecnicas de uso corrente, preferencialmente com

suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuÍas, emendas, borrões ou entreliúas e ser

datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, legalmente

habilitado.

4.4 - Os documentos necessários à habilitaçâo deverão ser apresentados em original, por

qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompaúada do

original para autenticaçâo pela pregoeira ou por membro da equipe de apoio, por ele designado.

4.5 - As certidões e/ou certificados obtidos via intemet poderão ser apresentados em originais

ou fotocópias simples sujeitas à verificação da autenticidade no sítio correspondente.

CAPÍTULO V _ DO C0NTEUDo Do ENVELoPE DA PRoP0STA:

As propostas deverão obedecer à especificações e condições previstas neste instrumento

convocatório e anexos que deste fazem parte integrante como aqui transcritos.

5.1 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:

a) Nome, endereço, CNPJ e inscrição estaduaVmunicipal;

b) Número do Pregão para Registro de Preços;

c) Preço unitário do item, cotando-se cada produto discriminado no item, em moeda corrente

nacional, em algarismo com até 02 (duas) casas decimais após a virgula e por extenso tanto

o unitario quanto o total. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas

as despesas e custos, como por exemplo: transportes (fretes), tributos de qualquer natureza e

todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto desta
licitação.

d) Prazo de validade dos valores, que será de 12 (doze) meses, contados da data do
respectivo registro em Ata, assegurado o direito de revisão e atualização na forma legal. A
ata poderá ser prorrogada por mais l2 meses, assegurada à prerrogativa prevista no inciso II
do art.57 da Lei 8.666/93 a qualquer órgâo ou ente contratante desde que preservadas todas

as vantagens para a Administraçào.
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e) O lote deverá apresentar descrição completa detalhada de acordo com os itens do Termo de

Referência, de maneira a demonstrar que o produto cotado atende às especificações técnicas

constantes dos Anexos deste edital.

5,2 - As propostas deverão ser apresentadas contemplando os quantitativos Íixados. conforme o

anexo I (Termo de Referência), nào sendo permitidas ofertas com quantitativo inferior.

5.3 - Cada empresa poderá apresentar uma proposta escrita para cada lote.

5.4 - Prazo de validadc da DTODosta oue não poderá será inferior a 60 (sessenta) dias , contados

da data da realização do ceÍame .

5.5 - A proposta. deverá ser apresentada com especificação completa, igual à exigida no edital

(anexos) obrigando-se o Droponente, nesse caso. a entregaÍ o produto de acordo com as

exigências do Edital.

5.7 - Em neúuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta, seja em relação a prazo,

especifrcações do produto ofertado ou qualquer outra condição que impoÍe em modificação dos

termos da proposta original, ressalvadas as alterações destinadas a sanar evidentes erros formais,

assim avaliadas pela pregoeira na sessào.

5.8 - A falta do valor por extenso na proposta não será motivo para desclassificação, podendo o

mesmo ser assentado pelo licitante em Ata.

5.9 - Havendo divergência enúe o preço unitário e o preço poÍ extenso, prevalecerá o preço por

extenso.

5.10 - A falta de CNPJ e/ou endereço completo e de qualquer outro elemento que identifique a

licitante acarretará desclassificação da proposta neste certame, ficando na sessão de abertura

lavrada em ata todos os atos sob o coúecimento do Representante Legal ou procurador da

licitante, desde que tenha poderes para este fim.

5.ll - A proposta de preço deverá estar acompaúada da declaração de que o fomecedor do

objeto coúece e aceita as regras determinadas pela Administração, do Termo de

Responsabilidade e da declaração de entrega dos materiais objeto da licitação dentro do

município de Beneditinos-Pl, sem custos adicionais e independentes de quantidade através

deste edital, sob pena de desclassificação.

5.12 - O preço registrado permanecerá fixo e irreajustável pelo período minimo de 12 (doze)

meses, exceto quando confirmado motivo justo para revisào ou atualização.

5,16 - Qualquer vício ou defeito na proposta será observado pela pregoeira que desclassificará

a mesma, salvo em situações previstas na Lei no 10.520 e a Lei de Licitações e Contratos

Administrativos no 8.666193 e suas posteriores Alterações.

CAPÍTULO VI DO DIREITO DE PREFERÊNCIA E DEMAIS RECRAS PARA
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:

6.1 - Em se tratando de Microemprcsa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei

Complementar n'. 123, de 14.12.2006 e para que essa possa gozar dos beneficios previstos no

Capítulo V da referida Lei, é necessário, à epoca do credenciantento, DECLARAÇÀO,

{Ü.} AL<ã-
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acompanhada da Certidão da Junta Comercial especifica e simplificada da sede da

licitante.

6. l. I - Não poderão se beneficiar do regime diferenciado e favorecido em licitações, concedido
às microempresas e em presas de pequeno porte, pela Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, as que se enquadrarem em qualquer das exclusões relacionadas no § 4" do
seu art. 3o.

6.2 - O documento de comprovação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverá ser
apresentado fora dos envelopes, no ato do credenciamento, sua condição básica para a
participação na situação prevista pela Lei 12312006.

6.3 - No caso de proposta apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que

seja igual ou aIé 50Á (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, será
assegurada a preferência, obsewado o que segue:

6.3.1 - A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte melhor classificada será convocada para

apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo
mríximo de 5 (cinco) minutos depois de encerrados os lances, sob pena de preclusão, situação
em que o objeto será adjudicado a seu favor.

6.3.2 - Não ocorrendo a contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma
prevista no item anterior, serão convocadas as licitantes remanescentes enquadradas na mesma
situação, na ordem de classificação, para exercer o mesmo direito.

6.3.3 - Em sendo equivalentes os valores apresentados pela Microempresa ou Empresa de

Pequeno Porte enquadradas no intervalo de até 5Yo (cinco por cento), deverá ser realizado
sorteio entre elaç para que seja identificada aquela que ofertará lance em primeiro lugar e,

assim, sucessivamente.

6.3.4 - Na impossibilidade de adjudicação do objeto à empresa enquadrada como descrito nos
itens anteriores, aquele será adjudicado a favor da proposta originalmente vencedora. Tal
procedimento somente ocorrerá quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

6.3.5 - Em sendo necessário a pregoeira poderá solicitar documentos que comprovem a
condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

6.4 - Comprovando-se falhas ou defeitos na documentação apresentada, é facultado aa

pregoeira solicitar ao licitante que os comja até o final da sessão, apresentando documentos
que supra os defeitos ou omissôes, não scndo permitida a concessão de prazos além do final da

sessão, exceto quando:

6.4.1 - Havendo restÍições em documentos que comprovem a regularidade fiscal apresentados
por Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, deverá ser suspensa a sessão, assegurado o

prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo inicio é o momento cm que o proponente for declarado
vencedor. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da pregoeira, para fins de

saneamento do problema que inclui: pagamento ou parcelamento do débito, emissão de

eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de negativa.

6.4.2 - A não regularização no tempo determinado, implica em decadência do direito à

contratação, sem prejuizo da possibilidade de se aplicar as demais sanções previstas neste edital
e legislação correlata, sendo faculdade da Administração convocar as remanescentes, na ordem

de classificação, lara repregoar, assinar o contrato ou, revogar a licitação.
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6.4.3 - No caso de concessão de prazo para que seja comprovada a regularidade fiscal
(Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte), o direito a recurso será exercido ao término do
referido prazo, em sessão pública a ser marcada pela pregoeira, sob anuência do
Superintendente de Licitações.

6.5 - Fica recepcionada por este Edital para efeito de participação da Microempresa e Empresa
de Pequeno Porte a Lci n" 12312006 e toda a legislação que a disciplina, inclusive suas
alterações posteriores aqui não previstas e a legislação municipal correlata (Lei Municipal n'
400'10). como se aqui estivessem kanscritas.

CAPITULO VII
HABILITAÇÃO'':

DO CONTEUDO DO ENVELOPE "DOCUMtrNTOS PARA

7.I.1.I _ HABILITACÃO JURiDICA
a) Resistro comefcial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo estatuto ou contrato social em vi devidamente registrado na Junta

àÜi rr.13
Ç_

go I
Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;

c) Documentos de eleição dos atuais administradores. tratando-se de sociedades por ações,

acompanhados da documentação mencionada na alínea "b", deste subitem;

d) Ato constitutivo devidamente resistrado no CaÍório de Resistro Civil de Pessoas Jurídicas

tratando-se de sociedades simples, acompaúado de prova da diretoria em exercício;

e) Decreto de autorizacão ! em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em

funcionamcnto no país e ato de registro ou autorizaÇão para funcionamento expcdido pelo

órqão competentg, tratando-se de Cooperativa, nos termos do artigo 107 da Lei Federal no

5.764, de 16ll2ll9'71, quando a atividade assim o exigir.

f) Os documentos relacionados nas alineas "a" a "e" deste subitem nào precisarão constar do

envelope "Documentos de Habilitação", se tivcrem sido apresentados para o credenciamento

neste Pregão

a) Prova de inscrição regular e válida no Cadastro Geral de Contribuintes
(CGC) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do Ministério da Fazenda;
b) Prova de inscriçào no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, se

houver, relativo ao domicilio da sede do licitantc, pertincnte ao ramo dc atividade e compatível
com o objeto da licitação;
c) Prova de regularidade para com a Pazenda Federal, Estadual e Municipal
do domicílio ou sede da licitante, compreendendo a Certidão de Quitação de Tributos e a

Certidão quanto à Dívida Ativa - ou outras equivalentes na forma da Lei - expedidas, em cada

esfera de Govemo, pelo órgào competente;
c.I ) FEDERAL - Certidão Quanto à Dívida Ativa da União e Certidão de Quitação de Tnbutos
Federais (Conjunta), inclusive os débitos relativos a Contribuições Sociais previstas nas alíneas

"a" a"d" do parágrafo único do art. ll da Lein" 8.212, de 24 de julho de l99l;

Nô

7,I,I.2 - REGULARIDADE FISCAL
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c.2) ESTADUAL - Certidão Quanto à Dívida Ativa do Estado e Certidão de Quitação de
Tributos Estaduais;
c.3) MLNICIPAL - Certidão Quanto à Dívida Ativa do Município e Certidão de Quitação de
Tributos Municipais.
d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, ou Positiva com Efeitos
de Negativa.
e) Prova de regularidade de situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGrS).

7.I.I.3 _ OUALIFICACÃO ECONÔMTCO-FINÀ\CEIRA.
a) Certidào negativa de falências e concordatas e de recuperaçâo judicial e extrajudicial.

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social exigivel na forma da

lei, que comprove a boa e regular situaçào financeira da empresa. Admite-se a apresentação de

balanço de abeÍura, para as empresas com menos de 0l(um) exercício financeiro.

a) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal

ou pelo procurador se este tiver outorga para tal, de cumprimento do disposto no inciso XXXII
do art. 7", XXXIII da Constituição Federal e na Lei 9.854 de 27 de outubro de 1999, nos termos

do Anexo V.

b) Declaração da licitante elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal ou

pelo procurador se este tiver outorga para tal, assegurando a inexistência de fato impeditiva

para licitar ou contratar com a Administração;

7.2 - DTSPOSTÇoES GERATS

a) Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administraçào

aceitará como válidas as expedidas ate 60 (sessenta) dias contadas da data constante do

documento.

b) Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta, inclusive quanto à

legislação estadual e municipal aplicável a cada participante, ou contrariar qualquer dispositivo

deste edital e seus anexos, o proponente será inabilitado.

c) Os documentos apresentados para habilitação deverâo estar todos em nome da Matriz ou

todos em nome da Filial exceto aqueles que comprovadamente só possam ser fomecidos à

Matriz e referir-se ao local da sede do interessado.
d) Para hns de Contrataçào, será exigido Alvará de Localização e Funcionamento, do domicílio
ou sede da licitante, ou outro documento equivalente, observada a legislação municipal
pertinente, em cada caso. para a validade do documento, licença sanitária municipal, licença
ambiental municipal e atestado de regularidade.

ôó

7.I.T,4. OUTRAS COMPROVACÕES
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CAPÍTULO VIII _ DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO:

8. 1. No horiá.rio e local indicados no preâmbulo será abeÍa a scssão de processamento do

Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do ceÍame. Não

serão admitidos Iicitantes retardatários, sob qualquer hipótese.

8.2. A documentação de credenciamento e os envelopes contendo a proposta e os documentos

de habilitação serào recebidos no endereço acima mencionado, na sessão pública de

processamento do Pregão.

8.3. Caso seja impossibilitada a realizaçào da sessào na data marcada para inicio do Pregão,

esta se realizará no primeiro dia útil subsequente ou outra data deliberada pela pregoeira e

equipe com a devida comunicação formal aos licitantes que retiraram o Edital.

8.4. Aberto o credenciamento, consequentemente, estará encerrada a possibilidade de admissão

de novos paÍicipantes no certame. Declarada a abertuÍa da sessão pela pregoeira, não serào

admitidos novos proponentes, bem como proponentes retardatários, dando-se inÍcio ao

recebimento da documentaçào de credenciamento e dos envelopes.

8.5. Os licitantes deverão apresentar as srürs propostas contendo o preço unitário de cada item c

o preço total, devendo a pregoeira considerar para efeito de negociação na sessão o valor total

de cada lote, sobre o qual deverá incidt o desconto, percentual este que deverá refletir em cada

lote.

8.6. O julgamento dar-se-á mediante a negociação de cada lote, sem prejuizo da faculdade

administrativa quando da contratação demandada por meio de requisições para cada respectivo

lote, conforme exigir sua necessidade.

8.7. A análise das propostas pela pregoeira visará ao atendimento das condições estabelecidas

neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas cujo objeto não atenda as

especificações, prazos e condições Íixados no Edital.

8.7.1. No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das

operações aritrnéticas que conduziram ao valor total orçado. procedendo-se às correções no

caso de eventuais erros.

8.9. Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até l0Y'o (dez por cento)

superiores àquela.

8.9.1 Não havendo pelo menos 03 (tês) preços na condição definida na alínea

anterior, seráo selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de

3 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas,

independentemente do número de licitantes, e ainda a possibilidade de todas as empresas

apresentarem lanÇes para efeito de registro no sistema.

8.10. A pregoeira convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular

lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior valor e os demais em ordem

decrescente.

8.10.1. Se dentre as propostas apresentadas por escrito, quando da abertura dos

envelopes, houver empate, a pregoeira procederá ao soÍeio na forma do parágrafo 2" do Art. 45
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daLei.8666193, para estabelecer qual dos licitantes empatados deve oferecer o lance primeiro,

sem prejuízo de observação do art. 3' da mesma Lei.

8.10.2. A desistência em apresentar lance verbal quando convocado pela pregoeira,

implicará na exclusão do licitante daquela etapa de lance e na manutenção do último preço

apresentado para çfeito de ordenação das propostas.

8.11. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à

proposta de menor preço.

8.11.1. A pregoeira poderá no decorrer da sessâo estipular, para novos lances,

parâmetros ou percentagem de reduçâo sobre o menor preço (margem de lance).

8.11.2: A pregoeira poderá, no decorrer da sessão determinará o tempo de que

dispõem os licitantes para ofertarem seus lances orais e estipular margem de lance.

8.12. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os paÍicipantes dessa etapa

declinarem da formulação de lances ou conforme determinar a pregoeira no momento da

sessão.

8.12.1. Nào poderá haver desistência dos lances ofeÍados, sujeitando-se o
proponente desistente às penalidades constantes deste Edital.

8.13. Encerrada a etapa de lances os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta

do licitante mais bem classificado, sendo que a apresentação de novas propostas na forma deste

subitem nào prejudicará o resultado do ceÍame em relação ao licitante mais bem classificado.

O preço considerado para efeito de registro será o último preço ofertado depois de esgotadas as

etapas de lances, devidamente aceito pela pregoeira.

8.14. A pregoeira poderá, ainda, negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas a

reduzir ainda mais o preço, caso não optem pelo empate.

8.15. Após a negociação, se houver, a pregoeira examinará a aceitabilidade do menor preço,

decidindo motivadamente a respeito;

8. 15. l. A pregoeira poderá a qualquer momento solicitar às licitantes a composiçào

de preços unitários dos Produtos, bem como os demais esclarecimentos que julgar necessários,

no Drazo a ser Dor ele definido podendo realizar diligência e ou procedimentos de investigaçào

a fim de conferir dados em garantia do objeto.

8.16. Considerada aceitável a oferta de menor preço para qualquer dos Itens, somente será

aberto o envelope contendo os documentos de habilitação quando concluído o julgamento de

todos os demais Itens.

8.17. A veriÍicaÇão de documentos extraídos pela Intemet será certificada pela pregoeira e

deverão ser anexados aos autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico,

exceto por impossibilidade devidamente justificada.

8.18. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibrlidade dos meios

eletrônicos, no momento da verificação.

8.19. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação,

a pregoeira examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o §eu autor,

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

ú
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assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta, ou mais, aceitável cujo autor(s) atenda(m)

os requisitos de habilitação, caso em que será (ão) declarado(s) vencedor(s).

8.20. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a(s)

licitante(s) será (ão) habilitada(s) e declarada(s) vencedora(s) do certame, sendo a ele(s)

adjudicado o referido lote;

8.21. No julgamento das propostas será adotado o critério de menor preço por lote. atendidas as

condições estabelec idas neste Pregào.

8.22. A pregoeira poderá, se necessário, suspender a sessão para recorrer a setores técnicos

intemos e extemos, bem como ao setor requisitante da compra do material objeto deste Pregão,

a fim de obter parecer que possibilite melhor julgamento das especificações dos produtos

cotados, definindo nova data para continuidade da sessão licitatória;

8.23. Da reunião lawar-se-á ata circunstanciada, em que serão registradas as ocorrências

relevantes que, ao final, será assinada pela pregoeira, pela Equipe de Apoio e pelos

representantes presentes.

8.24. Verificando-se no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste

Edital e seus anexos, a proposta será desclassificada;

8.25. Depois de concluida a sessão, em especial para as rodadas de lances, depois de habilitada

e adjudicada, os licitantes deverão apresentar as propostas devidamente conigidas

considerando os valores negociados em sessão, os quais deverão ser levados em consideração

para efeito dc posterior chamamento.

CAPÍTULO IX DA INIPUGNAÇÃO:

9.1 - Até dois dias úteis anteriores a data fixada para recebimento das propostas, qualquer

cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugaar o ato convocatório do

Pregão, sendo neite caso o prazo decadencial.

9.1.1. A petição será dirigida à autondade subscritora do Edital, que decidirá no prazo

de 24 (vinte e quatro) horas, conforme prevê a legislação.

9.1.2. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a

realização do certame, desde que a impugrração possa alterar a formulação das propostas.

9.2 - Decairit do direito de impugnar os termos deste Edital aquele que, tendo-o aceito sem

objeção veúa a apontar, na data da aberhrra da sessão ou depois da abertura dos envelopes de

propostas, falhas ou irregularidades, hipótcsc em que tal comunicação não terá efeito de

recurso_

CAPÍTULO X - DO RECURSO, DA HOMOLOGAÇÃO, ASSINATURA DA ATA E

CONTRATAÇÁO COM FORNECEDORES REGISTRADOS :

10,1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e

motivadamente a sua intenção, abrindo-se entào o prazo de 03 (três) dias úteis para

iüj
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apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apÍesentar

contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

10.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do

direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pela pregoeira ao(s) licitante(s)

vencedora(s) e o encamiúamento do processo à autoridade competente para realização do ato

de controle frnal.

10.3 - Interposto o recurso, a pregoeira poderâ reconsiderar a sua decisão ou encaminháJo

devidamente informado à autoridade competente.

10.3 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de

aproveitamento;

10.4 - Decididos os recuÍsos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade

competente encamiúará os autos para adjudicação e homologaçào.

10.4.1. Homologado o resultado da licitação, os fomecedores classificados. observado o

disposto no subitem 10.4.5, serão convocados para assinar a ata de registro de preços, em até 05

(cinco) dias úteis contados da convocação, podendo o pr.lzo ser prorrogado uma vez, por igual

período, quando solicitado pelo fomecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela

administração.

10.4.1.1. É facultado à administraçào, quando o convocado não assinar a ata de registro

de preços no pr.Izo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem

de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições pÍopostas pelo primeiro

classificado.

10.4-2. A ata de registro de preços implicará compromisso de fomecimento nas

condições estabelecidas, após cumpndos os requisitos de publicidade.

10.4.2.1. A recusa injustificada de fomecedor classificado em assinar a ata, dentro do

prazo estabelecido neste aÍigo, ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.

f0.4.3. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão

interessado por intermédio de instrumento contratual, emissâo de nota de empenho de despesa,

autorização de compra ou outÍo instÍumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nq 8.666. de 1993.

10.4.4. A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar,

facultando-se a realizaçào de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada

preferência ao fomecedor registrado em igualdade de condições.

10,4.5. Após a homologação da licitação, o registro de preços observará, entre outras, as

seguintes condições:

I será incluído na respectiva ata o registÍo dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou

serviços com preços iguais ao do licitante vencedor, nos termos do item 8.13, na sequência da

classificação do certame;

II - a ordem de classiÍicação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada nas

contratações.

10,4,6, Serão registrados na ata de registro de preços, nesta ordem:

{ÜÉ
1-8@-
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I - os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a etapa competitiva;

II - os preços e quantitativos dos licitantes que tiverem aceito cotar seus bens ou serviços em

valor igual ao do licitante mais bem classificado.

10,5 - Os preços serão registrados por itens, considerando-se a totalidade e necessidade do

objeto, sempre tendo em vista a necessidade da Administração contratante.

10.6 - A licitante que convocada para assinar a Ata deixar de fazê-lo no prazo hxado, sem

justificativa plausível, dela será excluída, sem prejuízo das demais penalidades previstas neste

edital.

10.7. Os preços registrados poderão ser revistos em deconência de eventual redução dos preços

praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo

ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fomecedores, observadas as

disposiçõ es contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei ne 8.666, de 1993

10.8. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo

superveniente, o órgão gerenciador convocará os fomecedores para negociarem a redução dos

preços aos valores praticados pelo mercado.

10,8.1 Os fornecedores que nào aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo

mercado serào liberados do compromisso assumido, sem aplicaçào de penalidade.

10.8.2 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos

valores de mercado observará a classificação original.

10.9. Quando o preço de mercado tomar-se superior aos preços registrados e o fomecedor não

puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

I - liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do

pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos

e comprovantes apresentados; e

II - convocar os demais fomecedores para asseguraÍ igual opoúunidade de negociação.

Parágrafo único. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá

proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabiveis para obtenção

da contratação mais vantajosa.

CAPÍTULO XI _DO PRAZO DE VALIDADE E DO CÀ\CELAMENTO

11.1 - O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses,

incluídas eventuais pronogações, conforme o inciso III do § 3" do art. l5 da Lei n" 8.666i93. O

contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado no prazo de validade

da ata de registro de preços, sem prejuízo das prenogativas asseguradas pelo inciso II do art. 57

da Lei 8.666/93.

lI.2 - O ato contratual a ser firmado entre a Prefeitura Municipal de Beneditinos-Pl e as

Empresas que apresentarem as propostas classificadas, terá validade de l2(doze) meses a partir

da data de sua publicação.

11.2.1 Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados,

observado o disposto no art.65 da Lei n" 8.666193.
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RECEBIMENTO DO OBJETO.

12.1 - Os bens licitados deverão ser entregues de acordo com as necessidades do órgão/ente

contratante ou em local por ele designado.

12.1.1. A autorização de serviço será de inteira responsabilidade e iniciativa do órgãoiente.

cabendo ao mesmo todos os atos burocráticos indispensáveis a uma regular administração, em

comum acordo com os vencedores deste ceÍame, formalizando por intermédio de Nota de

Empeúo e simples Ordem de Serviço, quando a entrega for de uma só vez e não houver

obrigações futuras ou, ainda, por Nota de Empeúo e Contrato individual nas hipóteses que se

fizerem necessárias cláusulas que possam resguardar direitos e obrigações futuras.

12.2 - A. contratada ficará obrigada a disponibilizar o objeto quando requisitado imediatamente

a partir da retirada./recebimento da respectiva Ordem de Fomecimento e/ou Nota de Empcnho.

12.3 - A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita onde a contratante deliberar,

correndo por conta da Contratada as despesas de seguros, transporte, frete, tributos, encargos

trabalhistas e previdenciiírios decorrentes do fomecimento e/ou substituições indicadas pela

equipe ou pessoa desigrada para recebimento.

12.4 - O objeto desta licitação será recebido provisoriamente, caso se constate real necessidade,

no local e endereço indicados no subitem anterior, para verificação da conformidade do objeto

com as condições, especificações e exigências do edital.

12,5 - Por ocasião da entrega, a Contratada deverá descrever no comprovantc respectivo, a

data, o nome, o cargo e a assinatura do servidor do Contratante responsável pelo recebimento.

12.6 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:

Y,-À,

11.3 O registro do fornecedor será cancelado quando:

I - descumprir as condições da ata de registro de preços;

II - não retirar a nota de empenho ou inskumento equivalente no prÍzo estabelecido pela

Administração, sem justificativa aceitável;

III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior

àqueles praticados no mercado; ou

IV - sofier sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n" 8.666. de

1993, ou no art. 7e da Lei ne 10.520. de 2002.

f13.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV do subitem
11,3 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla

defesa.

11,4. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente

de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente

comprovados e justificados:

I - por razão de interesse público; ou

II - a pedido do fomecedor.
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12.6.1. Se disser respeito à especificação, rejeitáJo no todo ou em parte,

determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuizo das penalidades

cabíveis;

12.6.1.1 Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade

com a indicação da Administração, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da

notificação por escrito, mantidos o preço inicialmente contratado;

12.6.2. OrÍro prazo poderá ser acordado, desde que não restem prejuízos para a

Administração.

12.7 - O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente uma vez verificado o atendimento

integral da quantidade e das especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento

Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável ou equipe designada.

CAPITUI,O XIII
R-EVISÃO:

DOS PAGAMENTOS, DO REAJUSTE DE PREÇOS E DA

13.1 - Para efeito dc pagamento, a contratada encaminhará ao órgão/ente, após o atendimento

de cada pedido, requerimento solicitando o pagamento devidamente acompanhado da

fatura.inota fiscal devidamente atestada e cópia da Nota de Empeúo.
13.2 - Os pagamentos serão efetuados no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados da

data de entrada di: requerimento e fatura-recibo no protocolo do órgão/ente contratante, ou em

outro prazo que poderá ficar ajustado com o contratante, inclusive quanto aos parcelamentos,

sob pena de assistir direito às verbas e atualizaçào dos valores na forma legal.

13,3 - As notas fiscais/fatuÍas que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada para

as devidas correções.

13.4 - Os pagamentos serão feitos através de transferência bancária na conta corrente da

contratada, que deverá indicar a instituição bancária, agência, localidade, conta corrente, para

que seja feito o critério conespondente. Estas informações devem constar da nota fiscal ou nota

fiscaVfatura.

13.5 - A contratada nào receberá pagamento enquanto houver pendências de obrigações que

tenham sido impostas em virtude de penalidades ou inadimplemento. Cessadas estas causas, os

pagÍrmentos serão retomados sem que haja qualquer direito a atualização monetária.

13.6 - Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo

relacionados:

a) Certidão Negativa de Débitos CND emitida pelo INSS

b) CeÍidão de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS

c) CeÍidão de Regularidade Fiscal com as Fazendas: Federal. Municipal e Estadual.

13.7 - Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da Ata,

admitida a revisão quando houver desequilibrio econômico-financeiro.

12.8 - Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do

contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do fomecimento dos
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bens, objetivando a manutenção do equilibrio econômico-financeiro inicial do contrato na

hipótese de sobreviverem fatos imprevisiveis ou previsíveis, porém de consequências

incalculávcis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força

maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e

extracontratual, poderá ocorrer a repactuação do valor contratado e/ou registrado, evitando,

contudo, solução de descontinuidade dos fomecimentos. Não haverá procedimento de revisào

ou atualização em prazo inferior a 60 (sessenta) dias contados da publicação do Extrato,

independente do motivo que possa ser alegado.

CAPITULO XIV _ DA POSSIBILIDADE DE RENEGOCIAÇAO DE PREÇOS:

14.1 - Os bens similares às especificaçôes dos objetos contemplados neste certame poderào ser

renegociados com as empresas que tivcrcm seus preços rcgistrados (detentores da ata), somente

na hipótese do asseguramento de reais vantagens pam a contratação, o que deve ser justificado

(motivado) no processo administrativo, sempre tendo como parâmetro o preço registrado e as

condições reais de mercado.

14,2 - A renegociação, no ato do contrato, poderá ser retomada em razào da quantidade a ser

contratada, ficando estipulado como parâmetro máximo, o preço registrado correspondente ao

valor da unidade.

CAPÍTULO xv _ DA FORMA DE CONTTIATAÇÃO:

15.1 - Os fornecedores de bens inscritos na Ata de Registro de Preços dcverão celebrar os

contratos individuais que poderão advir deste procedimento, nas condições estabelecidas no ato

convocatório, nos respectivos anexos e na própria Ata do SRP, com força contratual.

15.2 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contrataçôes

que poderão advir deste procedimento, no entanto estarão obrigados a realizar outra licitação.

15.3 - Quando da necessidade de contratação, deverá a equipe gerenciadora do SRP ser

consultada sobre a indicação do Fornecedor na ordem de classificação ou conforme requisitado

pelo agente ordenador da despesa.

15.4 - Após as informações da equipe gerenciadora, o servidor responsável convocará o

fornecedor indicado, atraves da ordem de fornecimento e empenho para que proceda a entrega

do objeto no prazo designado.

15.í- O fornecedor do bem deverá, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis contados da data da

convocação, comparecer junto Contratante para retirar a Ordem de Fomecimento (ou

instrumento equivalente) e a Nota de Empenho.

iü*
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CAPÍTULO XVI _ DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
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16.l - A recusa injustificada da licitante vencedora em aceitar ou retirar a nota de empenho,

dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da

obrigação assumida, sujeitando-a as penalidades legal estabelecidas.

16.2 - As sanções administralivas aplicadas à(s) licitante(s) estão descritas no Termo de

Referência (Anexo I deste Edital).

16.3 - As multas a que se referem os subitens anteriores serão descontadas dos pagamentos

devidos pela Prefeitura Municipal de Beneditinos-Pl ou cobradas diretamente da empresa,

amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções

previstas neste tópico.

16,4 - A aplicação das penalidades será precedida da concessào da opoúunidade de ampla

defesa por parte do adjudicatii,rio, na forma da Lei.

CAPÍTULO XVII _ DA UTTLIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR

óncÃo ou EIiTTDADES NÃo pARTTcTpANTES

17.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua

vigência, poderá ser utllizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal

que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

17.1.1 Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando

desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata

para maniÍ'estação sobre a possibilidade de adesâo.

17.1.2 Caberâ ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fomecimento decorrente de

adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata,

assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

17.1.3 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não excederão,

por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório

e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos paÍicipantes.

17.1.4 O quantitativo decorrente das adesôcs à ata de registro dc preços ocorrerão

conforme decreto e legislação que regulamentam a espécie.

17.1.5 O órgão gerenciador somente autoizarâ adesão à ata após a primeira aquisição ou

contratação por órgão integmnte da ata, exceto quando, justiÍicadamente, não houver previsào

no edital para aquisição ou contrataçâo pelo órgão gercnciador.

17.1.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar

a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da

ata-

17.1,7 Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento

pelo fornecedor das obngações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla

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

{ü} *r-
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contatuais, em relação à suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão

gerenciador.

CAPÍTULO XVIII - DAS DTSPOSTÇÕES flN.q.rs:

18.1 - Todos e qualquer pedido de alteração do Contrato, nota de Empenho oriundo deste

Edital será dirigido à autoridade responsável pela emissão do mesmo, a quem caberá o

deferimento ou não do pedido.

18.2 - A autoridade competente poderá, em qualquer fase do procedimento licitatório

desclassificar a proposta da licitante que for declarada inidônea para contratar com a

Administração pública.

18.3 - A Prefeitura Municipal de Beneditinos-Pl fica resewado o direito de revogar a presente

licitação por razões de interesse público deconente de fato superveniente devidamente

comprovado, devendo anulá-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocação, de terceiros,

mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

18.4 - As normas disciphnadoras desta licitação serào interpretadas em favor da ampliação da

disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que nào

comprometam o interesse público, a finalidade, a celeridade do procedimento e a segurança da

contrataÇão.

lE.S - Das sessões públicas de pÍocessamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas a

serem assinadas pela pregoeira e pelos licitantes presentes, taffas quantas necessárias para

consecuçào do fim desta licitação.

18.6.1. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente

na própria ata da sessão.

18.6.2. Se não houver tempo suficiente para a fnalizaçáo da etapa competitiva ou para abertura

dos envelopes "Documentação - propostas ou habilitaçào" na mesma sessão; em face do exame

das propostas com as exigências do Edital, ou, ainda, se os trabalhos não puderem ser

concluídos e/ou surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, os motivos serão

consignados em atas e a continuação dar-se-á em sessão a ser convocada pela pregoeira.

18,7 - Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as

propostas serâo rubricadas pela pregoeira e pelos licitantes presentes, exceto quando

renunciarem tacitamente ao direito.

lE.E - Os extratos parciais do resultado final desta licitação serão dirulgados no Diário Oficial

dos Municípios.

18.9 - Os demais atos pertinentes a esta licitação, passiveis de divulgação, serão publicados no

Diario Ofrcial dos Municipios, na forma legal, quando couber.

18.10 - Os envelopes contendo os documentos de habilitaçào, não abertos, ficarão à disposiçâo

para retirada na Prefeitura Municipal de Beneditinos-Pl, até 05 (cinco) dias após a publicação

do extÍato contratual, sendo posteriormente enviado para reciclagem.



aBcardtfrnob

ESTADo oo plq.ui
PREFEITURIT IIUNICIPAL DE BENEDITINOS * PI

CNPJ: 06.554.77810001-29

18,11. No caso das empresas declaradas na condição de classificáveis, os documentos de

habilitação serão devolvidos e somente requisitados na sessão em que for retomada a

negociação, verificados naquela oportunidade na ordem de chamamento, a aptidão da licitante

para firmar contrato com a administração.

18.12. Para efeito desta licitação serão consideradas classificáveis as licitantes que

apresentarem o melhor preço, na ordem crescente, depois da(s) empresa(s) que tiver(em) seu(s)

preço(s) adjudicadol sl pela pregoeira.

1E.13 - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a

superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta

comprovada repercussão nos preÇos tratados, implicarão na revisão destes para mais ou para

menos.

18.14 - Os casos omissos desta licitação para efeito de posterior contratação, seÍão

solucionados pela pregoeira, na sessào, sempre na presença dos representantes das empresas

envolvidas.

18,15 - Omissões, equívocos meramente formais, fatos supervenientes, conflitos ou outras

situações porventuÍa vivenciadas, serão decididos pela pregoeira na sessão, com vista conferir

agilidade ao feito.

18.16 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera

administrativa, será competente o Foro da Comarca da Cidade de Beneditinos-Pl, excluído que

Íica quaisquer outros por mais privilegiado que seja.

18,17 - Integram este Edital:

Anexo I - Termo de Referência (planilhas)

Anexo II- Modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação

Anexo III - Modelo de Declaração de inexistência de impedimento legal para licitar;

Anexo [V - Modelo de declaração de cumprimento ao art.37, XXXIII da CF, sobre emprego

de menores.

Anexo V - Declaração de Responsabilidade;

Anexo VI - Minuta da Ata de Registro de Preços.

Anexo VII - Minuta Contratual

Beneditinos-Pl, l9 de agosto de 2019
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

I. INTRODUÇÃO

l.l Este Termo de Referência foi elaborado em cumprimento ao disposto na Lei no 10.520, e,
subsidiariamente, pela Lei Federal n'8.666, de 21.06.1993 e alterações posteriores e pela Lei
Complementar n' 123106 de 1411212006, e nas demais normas legais e regulamentares.

2. OBJETO

2.1. Preços a serem registrados em Ata com força de contrato que ficará disponível para
Contratação de empresa para realização de exames laboratoriais em geral para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Beneditinos - PI, de acordo com as
quantidades e especificações constanles neste Termo de Referência.

3. JUSTIFICATIVA

3.1 - Realizar-se-á o registro de preços para Contratação de empresa para realizaçào de exames
laboratoriais em geral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de
Beneditinos PI.

3.2 - O presente Termo de Referência pressupõe a realizaçáo de Análise de Viabilidade da
contratação, bem como a elaboraçào da sua respectiva estratégia (de contratação), conforme a
pertinência ao objeto Iicitado.

4. ESPECTFTCAÇÔES BÁSTCAS DO OBJETO E EXIGÊNCIAS

ITEM DESCRIÇÁO U}ID QTD
VLR
UNID

VLR
TOTAL

1 ÁcrDo FóLrco (FoLAro)) UM 240
2 ANTI-ÍIREOGLOBULINA UM 320
3 25 OH VITAMINA D UM 320
4 PTH PARATORMoN lO-PP H INTACTOMOLECU tAR UM 320
5 ANTICOAGULANTE LUPICO U IVl 160

6 HGO BETA HCG (QUANTITATIVO) UM 640

7 BILIRRU BINA TOTAL E GRAÇÕES UM 720

8 cA- 1s-3 UM 320
9 cA-19-9 320

c4,125 400

11 UM 480

tz cA t24 UM 320
13 ANTICORPO AUSTRÁLIA (HBSAG) UM 480

L4 FAN UM 240
15 COOMBS DIRETO UM 160

16 COOMBS INDIRETO

o<

I

I

UM

lro UM

ANTI ESTREPTOLISINA O ASLO

I

I

UM 256
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17 ESTRAD IOL UM 400

18 PTF.PRoTEINAS ToTAIS E FRAçÕEs UM

19 cA72-4 UM

20 CALCIO UM 480

21 CHLAMIDYA IeG UM 160

22 CHLAMIDYA IgM UM

21 CITOMEGATOVIRUS lgG UM 800

24 CITOMEGALOVIRUS lgM UM

25 CLEARANCE DE CREATININA UM 400

26 EPR ELETROFORESE PROTEINAS UM 320

27 COLIN ESTERASE UM 240

UM

29 FATOR REUMATOIDE-LATEX UM 400

30 FERRITINA UM 800

31 PSH UM 800

UM 480

33 cREAT|NoFosFoeurNASE FRAÇÕEs MB-cKMB UM 400

34 CREATINOFOSFOQUINASE-CPK UM 400

35
CULTURA DE URINA OU OROFAFARINGE, COM

ANTIBIOGRAMA UM 320

36 cURVA GL|CEMtA (5 DOSAGENS) UM 324

37 DENGUE lgc + lgM UM 800

38 RUBEOLA igc + lgM UM 800

39 DOSAGEM DE lgE UM 320

40 ELETROFOREsE DE HEMOGLOBINA UM 320

41 CCN CLARENCE DE CREATININA UM 480

42 ESCARRO-P ESQUISA DE BK UM 240

4! IN52C INSULINA 2H POs CAFÉ UM 240

44 HGH HORMONIO DE CRESCIMENTO (GH) BASAL UM 160

45 HIVW HIV-WÊSTERMBLOT UM 48

46 I5T INDICE DE 5AIURAÇÃO DA TRANSFERINA UM 240

47 GGT GAMA-GRLUTAMIL TRANSFERASE -GGT 320

48 TRF TRANS FE RINA

49 VITAMINA 812

50 CHA CHAGAS - ANTICORPOS IGG, IGM UM 80

51 MALA MALARIA UM 80

PROTU PROTEINUBIA DE 24 HORAS

UM 160

54 FTA - A85 IGM UM 160

SO DIO UM 960

56 PSA TOTAL UM 960

57 T3

58 UM 640

59 PSA LIVRE UM 640

N

160

uM | 320

I

24o I I

240

800

640 l I28 | coruracrv DE PLAeuETAs

32 lenocesrrRorun

I

I

I

I

UM

luMl32o

52 luMl160
53 FTA - ABS IGG

55

luv 640 |

ITOXOPLASMOSE IGG E IGM
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60 HBAlC HEMOGLOBINA GLICADA UM 480

61 FE FERRO SERICO UM 480

62 HEMOGRAMA COMPLETO COM PtÂQUETAS UM 30400

63 HEPATITEA-HVAIGG UM 324

64 HEPATITEA-HVAIGM UM 320

65 HEPATITEB-ANTHBE UM 320

66 H EPATITE B. HBC IGG UM 320

67 HEPATITEB-HBCIGM UM 320

58 HEPATITEB-HBEAG UM 320

69 HEPATITE C - HCV UM 320

70 HERPES SIMPLES le ll IGG UM 240

7L HERPES SIMPLES le ll IGM UM 240

72 HIV le ll UM

T3 LIVRE UM 640

74 LH UM 640

7S LINFA. PESQUISA DE BAAR UM

76 T4 640

77 I\,lAGNESIO UM 320

78 T4 LIVRE UM 640

79 TSH U LTRASSENSIVE L UM 480

80 PCR UM 240

81 POTASSIO UM

5. REQUISITOS DA PROPOSTA

A proposta comercial deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, preferencialmente com suas

páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entreliúas e ser datada
e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, legalmente habilitado.

Preço unitário e total, em moeda nacional, algarismo e por extenso, devendo estar inclusas
todas as despesas, tais como: impostos, taxas, fietes e ouÍos encargos que incidam ou venham
a incidir sobre o preço proposto.

Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da abertura deste
Pregão.

6. JULGA\IE\TO E ADJUDICAÇAO

6.1 No julgamento das propostas será considerada vencedora, desde que atendidas as

especificações constantes deste Termo de Referência, a empresa que for a detentora do melhor
lance, ou seja, a que propuser o menor preço no respectivo lote, ofertado para materiais de

primeira liúa.

{Ü} .33i=à
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A especificaçâo clara, completa e minuciosa do material oferecido em conformidade com o

Anexo 01 do Edital, indicando, dentre outros, â mârca e quantidade do produto cotado.
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6.1.1. A pregoeira poderá solicitar amoskas dos produtos de marcas descoúecidas, bem como
recusar produtos cuja qualidade seja recoúecidamente inferior.

7. LOCAL DE EXECUÇÃO

7,1 A realizaçào do serviço objeto desta licitação deverá ser de acordo com as necessidades

do contratante e serão executados pela Contratada obedecendo ao estabelecido no termo de

referência e demais normas legais e regulamentares pertinentes, correndo por conta da

Contratada as despesas seguÍas, hansporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários

decorrentes do fomecimento.

8 - FORMA COMO OS SERVrÇOS SERÀO SOLTCTTADOS

9. FORMÀLIZAÇÃO DO CONTRÂTO

9.1 A contratação será formalizada mediante assinatura de contrato.

9.2 A contratação será celebrada até l2 MESES, contados da data da assinatura do contrato que
poderá ser prorrogado por meio de termo aditivo.

IO. GARANTIA CONTRATUAL

10.1. Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta licitação, nos
termos do artigo 56, da Lei Federal n" 8.666/93 e suas respectivas alterações.

10.2 A garantia para a execução do contrato será prestada na forma de contra a entrega dos
materiais contratados, conforme previsão da proposta de preços.

11. GARA.NTIA DO SERVIÇO

11.1 PRAZO MÍNIMO DE GARANTIA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento
definitivo.

12. DA RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO

12.1 Após a homologaçâo da licitação as obrigações decorrentes da mesma serão formalizadas
através da emissão de Nota de Empeúo, em favor da licitante vencedora.
12.2 A licitante vcncedora será convocada, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da

convocação, para retirar a Nota de Empeúo.

{Üi .29
ê--

8.1 O fomecimento dos serviços será mensalmente e de acordo com a necessidade do
contratante
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13, DO PAGAMENTO

13.1 A Prefeitura Municipal de Beneditinos-Pl efetuará o pagamento, mediante cheque
nominativo, contra qualquer agência bancária do Banco do Brasil indicada na proposta,
devendo para isto ficar explicitado o nome do banco, agência, localidade e número da conta
corrente em que deverá ser efetivado o crédito, no prazo de l0 (dez) dias, após o recebimento
definitivo da nota fiscal, devidamente alestada pela Comissâo de Recebimento de Materiais,
Bens e Serviços da Prefeitura Municipal de Beneditinos-PI.

13.2 Na ocasião da retirada da Nota de Empeúo, o representante deverá, para fins de

acompanhamento do adimplemento de suas obrigaçôes fiscais, trabalhistas e previdenciárias:

13.2.1 - Entregar, até o dia 30 (trinta) do mês seguinte ao da entrega dos produtos, ao setor
responsável pela fiscalização do contrato, as cópias autenticadas em cartório ou cópias simples
acompanhadas de originais para conferência pelo servidor que as receber - dos seguintes
documentos:

a) Certidão Negativa de Débito da Previdência Social - CND;

b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à
Divida Ativa da União;

c) Certidão Negativa de Débitos das Fazendas Federal, Estadual e Municipal de

seu domicilio ou sede; e

d) Certidão de Regularidade do FGTS - CRF.

14. DA DOTAÇÃO OnÇaNmNrÁRra

14.1 Os recursos para cobrir as despesas decorrentes da aquisição objeto desta licitação estão

consigrados em Receitas Próprias/FPM e ouúas fontes para o ano 2019.

15. DAS OBRTGAÇOES DA CONTRATANTE

15.1 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA.
15.2. Pagar a importância correspondente a aquisição, no prazo contratado.
15.3 Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que a contratada entregar fora das

especificações deste Edital e seus anexos.

16. DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA

16.1. Substituir, às suas expensas, no total ou em parte, nos prazos estabelecidos, os materiais
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua aplicação nos
equipamentos que os utilizarem.
16.2. Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandas decorrentes de danos,
seja por culpa sua ou quaisquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, outrossim, por
quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros, que lhes venham a ser

exigidas por força de Lei, ligadas ao cumprimento do presente Contrato.
i6.3. Prestar os serviços no prazo contido na proposta.

{€»} ,,é<
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17. DAS SANÇÔES ADMINISTRATIVAS E MULTAS

17.I Nos termos do artigo 7' da Lei n'. lO.52Ol02 e do art. 14, do Decreto Federal n' 3.555/00,
a licitante, sem piejuízo das demais comínações legais e contratuais, poderá hcar, pelo prazo de

até 05 (cinco) anos impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios, e descredenciadas do Sistcma de Cadastramento Unificado de Fornecedores -
SICAI e/ou do Sistema de Cadastro de Fomecedores deste Orgão, quando:

a) deixar de entregar a documentação exigida para o ceÍame;
b) apresentar documentação falsa;
c) convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato;
d) ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
e) não mantiver a proposta;
f) falhar ou fraudar na execuçeo do contrato;
g) comportar-se de modo inidôneo;
h) cometer fraude fiscal.

l7.l.l. As sanções determinadas no item l7.l sào de competência da Prefeita Municipal de

Beneditinos-PL

15.2. Nos termos do artigo 86 da Lei 8.666196, nas hipóteses de aüaso injustificado no
fomecimento dos materiais ou descumprimento de cláusula contratual, será aplicada multa de

mora à contratada de 0,1Yo (um décimo por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso,

até o limite de 16 (dezesseis) dias, ou por ocorrência do descumprimento.

17 .2.1. O atraso injustificado na prestação de serviços superior a l6 (dezesseis) dias, caracteriza
a inexecução total do conhato.

17.3. Pela inexecução total ou parcial do objeto do contÍato, a Prefeitura Municipal de
Beneditinos-Pl poderá nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93, garantido o direito do
contraditório e da ampla defesa, aplicar à contratada as seguintes penalidades:

a) advertência;
b) multa de l0% (dez por cento) sobre o valor da proposta;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
d) 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 perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que o contratado ressarcir a Administraçào pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo
da sançào aplicada com base no inciso anterior.
15.3.1. As sançôes estabelecidas nas alíneas "a", "b" e "c" deste item são da competência da

Secretária de Municipal de Administração.

15.3.2. Quando aplicada a multa prevista na alinea "b" será ela compensada por ocasião do
pagamento dos valores devidos, pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme os artigos 368 a
380 do Código Civil.
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15.3.3. A sanção estabelecida na alinea "d" deste item é da competência da Prefeita Municipal
de Bencditinos-PI.

15.3.4. As sanções estabelecidas no item 17.3 podem ser aplicadas à contratada juntamente
com as multas moratórias prevista no item 17.2.

15.3.5. A aplicação de multas, bem como a anulação do empenho ou a rescisão do contrato, ou
todas as sanções relacionadas neste termo de referência serão precedidas de processo

administrativo, mediante o qual se garantirá a ampla defesa e o contraditório.

16. CONCLUSÃO

A Prefeitura Municipal de Beneditinos-PI necessita da prestação de serviços para a execução de

suas atividades e das Secretarias Municipais. Esse projeto visa, através de um planejamento de

quantitativo para um ano, poder - através de um processo licitatório - atender a qualquer
demanda enviada a Divisão de Serviços Gerais do DepaÍamento Administrativo da Secretaria
Municipal de Saúde, seja de material estocável, nào estocável e de consumo.

{Ü,}
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A.\EXO II

DECLARÁÇÂO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

DECLARAÇÃO

REF,: PREGÃO PRESENCIAL \' /2019- SRPiPMB/PI

xxxxxxxx, CNPJ n'xxxxxxxxxx, por intermédio do seu representante legal abaixo assinado,

para fins de participaçào no PRIGÀO N'_/2019 para contratação de empresa, por meio de

registro de preços, para Contratação de empresa para realizaçào de exames laboratoriais em

geral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Beneditinos - PI. em

cumprimento ao previsto no inciso VII do artigo 4.' da Lei n.' 10.520, de 1710712002,

DECLARA, sob as penalidades da lei, expressamente que cumpre plenamente os requisitos de

habilitação exigidos para participação no Pregão supracitado.

Beneditinos (PI), _ de _ de 2019

Assinatura do representante legal da empresa

NOME:

RG:

CPF:
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ANEXO III

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE

DECLARAÇÃO

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N' /20I9_ SRP/PMB/PI

Para fins de participação no PREGÀO PRESENCIAL No +*+/2019 SRP/PMB/PI, a

empresa xxxxxxx, CNPJ n" xxxxxx, sediada na xxxxxxxxx, declara, sob as penas da lei que, até

a presente data inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitação, estando ciente da

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Beneditinos (PI), de de 2019.

Assinatura do representante legal da empresa

NOME:

RG:

CPF:

àü.3
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r-.3Sa_MINUTA DA DECLARAÇÃO SOBRE EMPREGO DE MENORES

DECLARAÇÃO

REF,: PREGÃO PRESENCIAL ]§" /2019- SRP/PMBiPI

A empresa XXXXXXXX, inscrita no CNPJ N" 03.466.12110001-11, por intermédio de seu

representante legal, o(a) Sr.(a). XXXXX, portador da Cédula de Identidade n'. XXXXXX e

CPF n'. XXXXX, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei N" 8.666, de

21 de dezembro de 1993, acrescido pela Lei N" 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não

emprega menor de dezoito anos em trabalho notumo, pengoso ou insalubre e não emprega

menor de dezesseis anos.

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

srM o NÃo o.

Beneditinos (PI), _ de _ de 2019

Assinatura do repÍesentante legal da empresa

NOME:

RG:

CPF:

ANEXO V
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DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

àencdtfrnos

A
Comissão Permanente de Licitação
PREGÁO PRESENCIAL N" XXX)U2OI9.
ABERTURA: XXIXXI 2Ol9 - AS XX:XX Horas

9.4

(nome da empresa), vem através deste Termo de

Responsabilidade garantir o fomecimento dos materiais no prazo e nas condições estabelecidas
no presente Edital.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Atenciosamente.
XXXXX, em de de 2019.

Assinatura do Rep. Legal da Empresa

íY
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^),{EXO 
VI

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Atâ de Registro de Preços no _
Pregão Presencial no ***/2019 - SRP/PMB/PI

Publicado no DOM de:

Validade: 12 (doze) MESES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS - PI, por meio da pregoeira e Equipe

de Apoio, no uso de suas atribuições formalmente delegada pela Portaria n' 12019-

PMAL-PI, conforme documento contido no processo administrativo, toma público que, de

acordo com a Lei Federal n.' 10.520 de 17.07.2002, Decretos Federais n."5.450/05 e5.504/05

e, subsidiariamente, Lei Federal n." 8.666193 com suas alterações, e, ainda regulamentação

local, nos termos deste edital e seus anexos. realizará, às

, na sede da Prefeitura a Prefeitura Municipal de

Beneditinos - PI, Rua Floriano Peixoto n. 270, Centro, na Cidade de Beneditinos - PI, a sessào

de abeÍura do procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PR-ESENCIAL, tipo

MENOR PREÇO, adjudicação por LOTE, conforme disposto no Anexo correspondente,

para contratação de empresâ, por meio de registro de preços, para . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , trô
Íbrma abaixo:

1. DO OBJETO
l.l. Registro de Preços para futuras prestaçâo de .................................., disponibilizada aos
órgãos e entes do Municipio de Beneditinos, conforme relacionados em anexo, sob
especificaçôes técnicas e estimativas médias de consumo planejadas.
1.2. Os bens deverão ser entregues, quando solicitados, para qualquer das unidades dos órgãos
e entes aderentes do Sistema de Registro de Preços, ou para outras unidades de órgãos ou
entes que vierem a aderir duante sua vigência, nos endereços indicados pelas unidades
requisitantes, podendo admitir-se adesào, de acordo com cada caso, para a utilização por
órgãos e entes estaduais através do competente Termo de Adesào.

2. FORNECEDOR(ES)
Nome da Empresa:
CNPJ:
Endereço:
Representante Legal:

f§

tl)Ê1F>]_

3. DA SOLICTTAÇÃO E DO FORNECTMENTO
3.1. Da Solicitação:
Os órgâos/entes deverão emitir Ordens de Serviços (OS), e consequente Empeúo Prévio, aos
detentores da Ata, depois de celebração de contrato, que deverá ser formalizado pelo
responsável do gerenciamento do Sistema.
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3.2. Da prestação dos serviços:
De posse do documento acima, o detentor da Ata, nos prazos estabelecidos no Edital,

iniciará a prestação de serviços, mediante comprovação ou atesto de realizaçâo.

4. VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
4.1, A Ata de Registro de Preços, ora firmada entre o Município de Beneditinos, representado
por sua Secretaria de _, através da Comissão de Licitações Municipal de
Beneditinos - PI, e a(s) Detentora(s), terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data de

assinatura deste instrumento, não havendo prorrogações.

5. PRAZOS, LOCAL E FORMA DE ENTREGA
5.1. Retirada da Ordem de Sewiços: Até 03 (hês) dias, contados dos respectivos pedidos.
5.2. O objeto da Ata de Registro de Preços scrá recebido conforme o Capítulo XI do Edital.
5.3. Os bens, objeto da Ata de Registro de Preços, deverão ser entregues na unidade
requisitante ou.local por ela designado, conforme discriminado na OS, acompanhado da
fatura ou nota fiscal.

6. PENALIDADES
6.1. Pelo descumprimento do ajuste, a detentora sujeitar-se-á as penalidades especificadas no
Capítulo XV do Edital, que só deixarão de ser aplicadas nos casos previstos expressamente na
comprovaçâo, pela detentora, anexada aos autos, da ocorrência de força maior impeditiva do
cumprimento contratual; ou manifestação da unidade requisitante informando que o ocorrido
derivou de fatos imputáveis à Administração.
6.1.1. As multas são independentes e a aplicação de uma não exclui as demais, quando
cabíveis.
6.2. O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da
empresa apenada, a critério da Administração e sendo possível, o valor devido será
descontado da importância que a empresa teúa a receber da autonzação de pagamento. Não
havendo pagamento, o valor será inscrito como divida ativa, sujeitando a devedora a processo
executivo.
6.3. Cabe à Comissão de Licitação Municipal de Beneditinos - PI, na condição de órgão
gestor do Sistema de Registro de Preços, a aplicaçào das penalidades previstas no inskumento
convocatório.
6.3.1. Das decisões de aplicação das penalidades, caberá recurso nos termos do inciso XVII
do art. 4" da Lei 10.52012002 clc ut. I09 da Lei federal n' 8666193, observados os pr.vos
fixados no primeiro diploma;
6.3.2.A Os recursos devem ser dirigidos a maior autoridade da unidade que praticou o ato
rccorrido. rotocolizados nos dias úteis, no horário de expediente normal da repartição

OBSERVAÇÃO: Não serão coúecidos recursos enviados pelos correios, telex, fac-simile,
correio eletrônico ou qualquer outro meio de comunicação, se, dentro do prazo previsto em
lei, a peça inicial original não tiver sido protocolizada.

7. CONDIÇÔES DE PAGAMENTO
7.1. O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias, contado da data de entrada da nota
fiscaVfatura no protocolo ou em outro prazo que poderá ficar ajustado com o contratante,
seguindo os ditames do Capitulo XII do Edital.

8. READEQUAÇÃO DE PREÇOS

&
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8.1. Durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços (12 meses), os preços não

serão reajustados, ressalvada, entretanto, a possibilidade de readequação dos preços vigentes

conforme previsão editalícia ou em face da supen'eniência de normas federais ou municipais
aplicáveis à espécie.
8.2. O diferencial de preço entre a proposta inicial da detentora e a pesquisa de mercado

efetuada pela Comissão de Licitaçâo Municipal de Beneditinos - PI à época da aberhra das

propostas, bem como eventuais descontos concedidos pela detentora, serão sempre mantidos,

inclusive se houver prorrogação da vigência da Ata de Registro de Preços, assegurado que

fica o reajustamento após doze ( l2) meses.

8.2.1. Durante a vigência da Ata, os preços registrados deverão peÍmaneccr compatívcis com

os preços de mercado. Independente de provocação da Comissão de Licitaçào Municipal de

Beneditinos - PI, no caso de redução nos preços de mercado, ainda que temporária, a(s)

detentora(s) obriga(m)-se a comunicar o novo preço que substituirá o entào registrado,
podendo esta agir de oficio.
8.2,1,1. Caso a detentora venha a se locupletar com a redução efetiva de preços de mercado
não repassada à Administração, ficará obrigada a restituição do que tiúa recebido
indevidamente.
8.3. O acompaúamento dos preços pela Comissão de Licitação Municipal de Beneditinos -
PI não desobriga as unidades requisitantes de efetivarem pesquisa de mercado previamente à

efetiva contratação.

9. RESCISÀO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida, nas hipóteses do Edital e do Decreto
Municipal n' -J--.

r0. DrsPosrÇoEs GERATS
10.1. Os preços registrados, nos termos do § 4'do artigo l5 da Lei n" 8666193, têm caráter
orientativo (preço milximo), podendo sempÍe ser renegociados a menor, quando do
chamamento para contratação, considerando os parâmetros dos preços registrados e o
comportamento apresentado pelo mercado. A pesquisa de preço realizada deverá constar no
respectivo processo de pagamento.
10.2. A detentora fica obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência da Ata
de Registro de Preços.
10.3, O preço a ser pago pelos órgãos e entes é o vigente na data em que o pedido for entregue
à detentora da Ata do SRP, independentemente da data de entrega do produto na unidade
requisitante, ou de autorização de readequação atraves da Comissão de Licitação Municipal
de Beneditinos - PI, nesse intervalo de tempo.
10.4. Na hipótese da detentora da Ata de Registro dc Preços se negar a receber o pedido, este
deverá ser enviado pelo Correio, via AR ou sob registro, considerando-se como efetivamente
recebido na data 24 (vinte e quatÍo horas) da data da postagem, para todos os efeitos legais.
10.5, A detentora da Ata de Regrstro de Preços deverá comunicar a Comissão de Licitação
Municipal de Beneditinos - PI, toda e qualquer altcração nos dados cadastrais, para
atualização.
10.6. As alterações contratuais obedecerão à Lei n'8666/93, com modificações introduzidas
pela Lei n" 8883/94 ou legislaçào que as vierem a substituir, e ainda ao consenso entre as

partes, na forma legal.
10.7. O edital, adjudicação e homologação que geraram a presente Ata de SRP é parte
inte grante deste instrumento.

4\
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10.8. Para solucionar quaisquer questões oriundas desta Ata de SRP, é competente, por força
de lei, o Foro do Municipio de Beneditinos, observadas as disposições constantes do § 6'do
artigo 32 da Lei no 8666193.

Beneditinos /PI. de de

Contratante:

Secretaria Municipal de

Contratados:

_#

L-i-t
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na cidade de

ANEXO VII _MINUTA CONTRATUAL

MODELO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
NO MUNICIPIO DE BENEDITINOS-PI E A EMPRESA

xxxxx, NA FORMA ABAIXO

CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS.PI, rnscnto no

, nesteCNPJ n" situado na

ato por seu representante legal.

CONTRATADA: XXXXXX, empresa inscrita no CNJP/MF
no . com sede na rua./Av.

representada neste ato por
CPF(cargo/função), RG

O CONTRATANTE c a CONTRATADA, acima especificados, têm entre sr

ajustado o presente CONTRATO Df, PRESTAÇÃO DE , DESTINADOS À
ADMINISTRAÇÃO PÚNT,TCA. MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DA SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICíPIO DE BENEDITINOS.PI, CONfOTME O

Pregão n' __ 12019, regulado pelos preceitos de direito público, especialmente pela Lei n'
8.666193 e alterações posteriores, Lei Federal n" 10.520 de 1710712002, pelo Dec. Federal no

3.555/2000 de 08/08/2000, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos
contratos e disposições de direito privado, bem como mediante as seguintes cláusulas e

condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA _ Do oBJETo
O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa, por meio de registro de preços,
para prestação de serviços ........, conforme especificações e quantidades
constantes do Pregão no **tÉ12019.

CLÁUSULA SEGUNDA _ DA LICITAÇÁo
A prestação de serviço, ora conÍatado, foi objeto de licitaçâo, de acordo com o disposto no
Capítulo II da Lei n." 8.666193, sob a modalidade Pregão.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA vINCULAÇÃo
O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente contrato, ao
Pregão no 4+412019, bem como à proposta firmada pela CONTRATADA. Esses documentos
constam do Processo Licrtatório No ***/2019 e sâo partes integrantes e complementares deste
Contrato, independentemente de transcriçâo.

CLÁUSULA QUARTA _ DAs OBRIGAÇÔES Do CoNTRATANTE

O CONTRATANTE obriga-se a:

I - emitir a ordem dc serviços dos itens objeto de contraÍo, assinada pela autoridade
competente (diretor(a) do Setor Financeiro);

II - efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com o estabelecido neste
Contrato;

sob o
Do _,
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III - fiscalizar o fiel cumprimento deste contrato através do Setor Administrativo
Financeiro;

IV - demais obrigaçôes constantes do Termo de Referência que fazem parte
integÍante deste contrato, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA QUINTA-DAs oBRIGAÇÔES DA CoNTRATADA

A CONTRATADA obriga-se a:

I - executar o presente contrato em estrita consonância com os seus dispositivos,
com o lnstrumento convocatório, termo de referência e com a sua proposta;

II - fomecer o objeto do contrato em estrita concordância com as especificações
constantes do Processo Licitatório, Pregão n" +++12019,

III - responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administraçào ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade à fiscalizaçào ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

lY assumir, por sua conta exclusiva, todos os encargos resultantes da execução do
contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos e suas majorações incidentes ou que vierem a
incidir sobre o referido objeto, bem como encargos técnicos e trabalhistas, previdenciiírios e

securitarios do seu pessoal;

V - utilizar na execução do presente contrato somente pessoal em situação
trabalhista e securitiiria regulares;

YI - manter durante a execução do contato e em compatibilidade com as

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

!'II - fomecer ao CONTRATANTE todas as informações solicitadas acerca do
objeto deste contrato;

VIII - demais obrigações constantes do Termo de Referência que fazem pade
integrante deste contrato, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEXTA _ Do RECEBIMENTo

No ato da prestação dos serviços, será emitido recibo dos itens efetivamente entregues.

CLÁUSULA SÉTIMA _ DA VIGÊNcIA

Este contrato vigorará a partir de sua assinatura por até 12 (doze) meses, ou ao término do

serviço total dos itens cotados, prevalecendo o que ocorer primeiro, podendo, ainda, ser

prorrogado ou aditivado, nos termos da Lei n" 8.666193, por interesse público, ou até conclusào

de novo procedimento licitatório.

CLÁUSULA OITAVA -DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas com a execução do presente ContÍato correrão à conta dos recursos do

XXXXXXXXXX de Beneditinos-Pl

CLÁUSULA NONA - DO VALOR

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor estimado dc R$
conforme os preços unitários constantes da tabela a seguir:

lD2

(_),

cLÁUSULA DÉCIMA - Do EQUÍLIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

A recomposição dos preços dos itens objeto do contrato reger-se-ão de forma a manter o

equilíbrio econômico financeiro da CONTRATADA, ou seja, mantendo-se o mesmo percentual
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entre o preço dos itens adquiridos por ela no distribuidor e o ofertado ao CONTRATANTE em
sua proposta na época da licitaçào.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro será

solicitado expressamente pela CONTRATADA quando da entrega da fatura dos serviços e das

notas fiscais de aquisição dos produtos junto ao fomecedor, que serâ analisado pelo Setor
Financeiro do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Não serão considerados pedidos de reequilíbrio de preços

relativamente a faturas anteriormente entregues, mesmo que essas ainda não tenham sido
quitadas.

PARÁGRÂFO TERCEIRO - O preço cobrado não poderá, em hipótese alguma, ser superior
ao praticado pela CONTRATADA ao público em geral, devendo ser repassados ao

CONTRATANTE os descontos promocionais praticados pela CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMf,IRA _ Do PAGAMENTo

O pagamento será efetuado mensalmente, em moeda nacional e por meio de cheque nominal a
firma contratada.

PARÁGRAFO PRMEIRO - O pagamento será feito 30 (trinta) dias contados da apresentaçào
da nota fiscaVfatura, estando esta devidamente atestada pelo setor competente.

PARÁGRAFO SEGIINDO - Tendo em vista o prazo concedido para pagamento, não haverá,
dentro deste prazo, isto é, da apresentação da cobrança à data do efetivo pagamento sem
atrasos, nenhuma forma de arualização do valor devido.

PARÁGRAFO TERCEIRO Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto
for pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de
penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA.SEGUNDA _ DA FISCALIZAÇÃO

A execução do presente Contrato será fiscalizada pelo Diretor do Setor Administrativo
Financeiro da CONTRATANTE.

PARÁGRAFO UNICO - O servidor referido anotará, em registro, todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularizaçào
das faltas ou defeitos observados.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DAS PENALIDADES

Pela inexecuçâo total ou parcial deste Contrato, o CONTRATANTE poderá aplicar à

CONTRATADA, garantida a previa defesa e segundo a extensão da falta ensejada, as

penalidades previstas no art. 87 da Lei n." 8.666193.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Em caso de aplicação de multas, o CONTRATANTE observará o
percentual de 0,5%. (cinco décimos por cento) sobre o valor estimado do contrato por
descumprimento de qualquer cláusula contratual ou da Pregão.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As multas podcrão deixar de ser aplicadas em casos foúuitos ou
motivos de força maior, devidamente justificados pela CONTRATADA e aceitos pelo
CONTRATANTE.

PARAGRAFO TERCEIRO As multas
porventura devidos ou cobradas judicialmente

aplicadas serão descontadas dc pagamentos
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ACLÁUSULA DÉCIMÂ-QUARTA-DoS CASOS DE RESCISÀO
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O presente contrato será rescindido excepcionalmente, por quaisquer dos motivos dispostos no
art. 78 da Lei n.'8.666/93, sob qualquer uma das formas descritas no ârtigo 79 da mesma lei.

PARÁGRAFO ÚTNICO - E* caso de rescisâo administrativa decorrente da inexecução total ou
parcial do contrato, a CONTRATADA não terá direito a espécie alguma de indenizaçâo,
sujeitando-se às conseqüências contratuais e legais, reconhecidos os direitos da Administração,
assegurada a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA _ DoS RECUR§oS

Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicação da Lei n." 8.666193, cabem os recursos
dispostos no seu art. 109.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA _ DA PUBLICAÇÁo

O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial dos Municípios, no prazo
previsto no parágrafo único do art. 6l da Lei n." 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA -DoS CASoS OMISSOS

Os casos omissos serão decididos pela Administração Contratante, aplicando-se o que dispõe a
Lei n'8.666/93, suas alterações e demais preceitos de direito público, e, supletivâmente, os
princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA-oITAVA -Do FoRo
Fica eleito o foro da Comarca de Beneditinos, Estado do Piaui, da Justiça Comum. para drrimir
as questões derivadas deste Contrato. E por estarem de acordo, depois de lido e achado
conforme o presente contrato lavrado em três vias, assinam as partes abaixo.

Bcneditinos (PI), dc

P/ CONTRATANTE:

P/ CONTRATADA

de 2019.


