EDITAL DE PREGAO ELETRONICO - ND 24/2022-PE
PROCESSO ADMINISTRATIVO ND. 2022.07.11.39-PE-FMS
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:=::- PREAMBUL.O .

1.1 - A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Pentecoste, torna publlco para conhecimento dos
interessados que, atraves do site eletronico www.comprasgovernamentais.gov.br,
fara realizar
licitac;ao na modalidade, PREGAO, na forma ELETRONICA, do tipo Maior desconto por
item, conforme descrtcso contida neste Edital e seus Anexos. O procedimento licitat6rio
obedecera a Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto no 10.024, de 20 de setembro
de 2019, do Decreto no 7.746, de 05 de junho de 2012, bem coma, apllcar-se-eo
subsidiariamente
as normas constantes da Lei 8.666/93 e suas modlflcacoes, Lei
Complementar 123 de 14/12/06, devidamente atualizada, e demais exigencias previstas neste
Edital e seus Anexos.
------··
Data da aberturada sessao pubtica:
Hora:
Endereco:
Encaminhamentoda proposta:

--·

26 DE JULHO DE 2022
09:30 (horario ~e Brasilia)
www .compr!!!9overnamentais.gov .br
a partir da data de divulga~ao do Edital ate a data e horartc
da abertura da sessao publica.
Maior desconto por item ____ , _______ ...... __________ . __
Tipo da l.icitacao:
Aberto
Modo de Disouta:
Parcelada
Forma de fornecimento:
9r9.ao Gerenci_ador: ....... ___ . _____________ ~Secretaria
----·-de Saude
.·-·-----·-------·-----··--------·-Secretaria de Saude
·
Orgaos Particioantes:
O certame sera realizado no enderec;o eletrcnlco www.comprasgovernamentais.gov.br.
Cornpoern-se o presente Edital das partes I e II, conforrne a seguir apresentada:
PARTE I - Condic;oes para competic;ao, julgamento e adjudicac;ao.
Em que sao estabelecidos os requisites e as condtcoes para competrcao, julgamento
formalizacao do contrato.
PARTE IIAnexo
Anexo
Anexo
Anexo
A~exo

[

e

ANEXOS:

I - Termo de Referencia do Objeto/Estimativa de Prec;os;
II - Modelo de Proposta de Prec;os
. :
Ill-Modelo de declarecao empregador pessoa juridica;
IV- Minuta de Contrato.
V-: Minuta da Ata de Registro de Prec;os;
:: -

2 -DO OBJET~f-

2.1 - O objeto da presente cornpeticao

::::-

e

a escolha da proposta mais vantajosa visando o
REGISTRO DE PRE<;OS PARA AQUISI<;OES FUTURAS DE MEDICAMENTOS, ETICOS,
GENERICOS E SIMILARES, DO CATALOGO DA ABC FARMA QUE NAO CONSTAM NO
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PROGRAMA DE PACTUA<;AO INTEGRADA

(PPI) DA ATEN<;AO BASICA.

2.2 - As especlttcacoes e condlcoes do objeto desta licitac;ao encontram-se contidas nos
Anexos I deste Edital.
2.3 -Em caso de discordancia entre as especificacdes do objeto descritas no sitio eletronico e
as especiftcacoes constantes deste Edital prevalecerao as ultimas.

l
3.1 A partlcipacao nesta licitac;ao significa:
3.1.1 Que a empresa e as pessoas que a representam lera_m este edital e conhecem e
concordam plenamente com as lnstrucoes, deveres e direitos aqui descritos;
3.1.2 Conhecem a legislac;ao desta

modalidade

de licitac;ao, bem

coma

aquelas

que ·

indiretamente a regulam;

'

.

3.'1.3: Conheceni e entendem a dina'mica '~ operacionaltzacao do pregao em sua forma
~le_troni~a; .
:\_j • •
'
l ~
3.1.4 Tern plena ciencia de que nao cabe, ap6s sua abertura, alegac;ao de desconhecimento de
seus itens, das condlcoes de fornecimento ou participac;ao ou questionamento quanta ao seu
conteudo. Antes de elaborar suas propostas, as· licitantes deverao ler atentamente todo o
edital, e demais docurnentos anexos. .
.
' .
j

I

· 3.2 - Poderao participar deste Pregao os interessados pertencentes ao ramo de atividade
relacionado ao objeto da licitac;ao, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que
atenderern a todas as exiqenclas, inclusive quanta a documentacao. constantes deste Edital e
seus Anexos.

3':2.'l 'As ernpresas deverao estar cadastradas no s'istema de Cadastramento
Fornecedores - SICAF.
:

l

•

•

Unificado de

I

3:2.2 'A empresa participante podera retirar o manual do preqao eletrcnlco para o fornecedor
na opcao "publicacdes", sub-item "manuais" do site acima citado.
_.o; t ,
r· -•
°' "
I

•

,•

•

I

'

3'.3 · ·

Como requisite para perttctpacso no pregao, em campo pr6prio do sistema eletromco, o
licitante devera manifestar o pleno conhecimento e atendimento as exlqencias de habilitac;ao
previstas no Edital.
'
·
·
·
:I" .
l. ' -

.

.

_..

·-

(

.

3:3.'1 Todos os custos decorrehtes da 'elaboracao e apresentacac de propostas serao de
re,sponsabilidade' do' llcltante, beni assim, pelas transacoes que forem efetuadas em seu nome
no sistema eletronlco ou de eventual desconexao sua.
\

"

I

•

.:

3.4 A empress parncipante deste certame devera estar em pleno cumprimento do dlsposto no
inciso XXXIII do artigo 70 da Constltulcao e na )Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999,
podendo ser exigida a comprovacao a qualquer tempo.
3:5. Nao s~ra admitida a partlclpacao de ernpresas:

,·-
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3.5.1 Com falencla, recuperaceo judicial, concordata ou tnsolvencla (judicialmente decretadas)
ou em processo de recuperacao extrajudicial, em dlssoluceo ou em ltquldacao:
3.5.2 Que estejam reunidas em cons6rcio e seja controladora, coligadas ou subsldlarias entre

sl:

3.5.3 Que por qualquer motivo, estejam punidas com suspensao do direito de licitar com a
Admlnlstracao Publlca ou declaradas lnldoneas com qualquer 6rgao da Admlnlstracao Publica
direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal;
3.5.4 Estrangeiras que nao funcionem regularmente no pals:
3.5.5 Empresa licitante de s6cios, diretores ou responsavels tecnlcos que tenham vinculo
empregaticio com o Munidpio de Pentecoste.
3.5.6 Que estejam proibidas de contratar com a Adrnlnistracao Publlca, em razao de sansso
restritiva de direito decorrente de infrac;ao administrativa ambiental, nos termos do artigo 72,
§ so, da Lei no 9.605, de. 1998.

,·

[

4 ~-DO

CREDENCIAME~TO

e

4.1 O Credenciamento
o nivel baslco do registro cadastral no SICAF, que permite
participacao dos interessados na modalidade licltatorla Pregao, em sua forma eletronlca.
•

!.,

.

I

a

'

4.2 O cadastro no SICAF devera ser feito ,no portal de Compras do Governo Federal, no sitlo
www.comprasgovernamentais.gov.br,
por rnelo · de certificado
digital
conferido
pela
Infraestrutura de Chaves Publlcas Brasileira r: ICP. -. Brasil.
4.3 O credenciamento junta ao provedor .do sistema implica a responsabilidade do licitante ou
de seu representante legal e a presuncao de sua capacidade tecnica para realtzacao das
transacoes inerentes a este Pregao.
4.4 O licitante responsabil.iza-se exclusiva e formal mente pelas transac;5es efetuadas em seu
norne, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgao ou entidade promotora _da licitac;ao por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que P,Or terceiros.
4.5 E de responsabilidade do cadastrado conferir. a exatideo dos seus dados cadastrais no
SICAF e mants-Ios atualizados junta aos 6rgaos. responsavels pela tnformacao, devendo
proceder, imediatamente,
correcao OU
alterac;ao dos reqlstros tao logo identifique
mcorrecao ou aqueles se tornem desatualizados.

a

a

4.'5.1 A nao observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclesslflcacao no
memento da habtlitacao
·

-

5- DOS ESCLARECIMENTOS E
--

'

iMPU<iNACAO DO ATO C_ONVOCAT6RIO't:f;\.,,,
-
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PREFEITURA MUNICIPAL

PEN TECO STE
5.1 Qualquer pessoa podera solicitar esclarecimentos referentes ao ato convocat6rio a
Pregoeira em ate 3 (tres) dias uteis anteriores
data fixada para abertura da sessao publlca,
exclusivamente par meio eletronlco, cabendo a Pregoeira decidir sabre os questionamentos no
prazo de 2(dois) dias utels, contados da data do recebimento do pedido.

a

5.1.1
Os
questionamentos
www.comprasgovernamentais.gov.br,

respondidos
estarao
disponiveis
para ciencra de todos os interessados.

no

portal

5.2 Ate 3 (tres) dias utels antes da data fixada para reallzacao da sessao publlca, qualquer
pessoa podere impugnar o ato convocat6rio deste Pregao. Os pedidos de trnouqnacao, bem
coma as respectivas respostas, serao divulgados no site www.comprasgovernamentais.gov.br.
5.2.1 Cabera a Pregoeira decidir sabre a lrnpuqnacao no prazo de 2 (dais) dias utets, contados
da data de recebimento da lrnpuqnacao.
5.2.2 Acolhida a lrnpuqnacao contra o Edital, sera designada nova data para a reallzacao do
certame.

6.1 Os licitantes encarnlnharao, exclusivamente par .meio do sistema, concomitantemente com
os documentos de habilttacao exigidos no edital, proposta com a descricao do objeto ofertado
e o prec;o, ate a data e o horerlo estabelecidos para abertura da sessao publica, quando,
entao, encerrar-se-a automaticamente a eta pa· de envio dessa documentacao,
6.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitac;ao exigidos neste Edital,
ocorrera par meio de chave de acesso e senha.
6.3 Os licitantes poderao deixar de apresentar os documentos de habllltacao que constem do
SICAF, assegurado aos demais licitantes Q direito de acesso aos dados constantes dos
sistemas.
6.4 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverao encaminhar a docurnentacao de
habllttacao, ainda que haja alguma restrtcao de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do
art. 43, § 10 da LC no 123, de 2006.
6.5 Incurnblra ao licitante acompanhar as operacoes no sistema eletronlco durante a sessao
publtca do Pregao, ficando responsavel pelo onus decorrente da perda de neg6cios, diante da
inobservancia de quaisquer mensagens ~mitid~s P~.lo ~istema ou de sua desconexao.
6.6 Ate a abertura da sessso publlca, os licifa.~tes' poderao retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habllltacac anteriormente -. inserldos 'no Sistema;
6. 7 Nao sera estabelecida, nessa etapa ·db certarne, ordem de classlflcacao entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrera ap6s a reallzacao dos procedimentos de neqoctacao e
julgamento da proposta.
6.8 Os documentos que cornpoern a proposta e a habllltacao do licitante melhor classificado
somente serao disponibilizados para avallacao da Pregoeira e para acesso publlco ap6s o
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encerramento do envio de lances.

. : : f - DO PREENCHX!!1ENTO

DA PROPOSTA ...

7.1 0 licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico,
dos seguintes campos:
7.1.1 Valor unltarlo e total do item;
7.1.2 Marca;
7.1.3 Descricao detalhada do objeto, contendo as inforrnacoes similares a especiflcacso do
Termo de Referencia: indicando, no que for aplicavel, o modelo, prazo de validade ou de
garantia, numero do registro ou inscrlcao do bem no 6rgao competente, quando for o caso;
7 .2 Todas as especlficacoes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
7 .3 Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos
prevldenciarlos, trabalhistas, trlbutarlos, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento dos bens.
7 .4 Os prec;os ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na eta pa de lances, serao de
exclusiva responsabilidade do licitante, nao lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
atteracao, sob alegac;ao de erro, ornlssao ou qualquer outro pretexto.

7 .5 o'

·prazo de validade da proposta sere de 60(sessenta) dias, a contar da data de sua

epresentacao.

7 .6 Os licitantes devem respeitar os prec;os maxi mos estabelecidos nas normas de regencia de

contratacoes
publicas federais, quando participarem de licitac;oes publlcas:
.
.

7:6.1 O descumprimento das reqras supramenclonadas pela Adrnmtstraceo por parte dos
contratados pode ensejar a fiscaltzacao do setor competente e, ap6s o devido processo legal,
gerar as seguintes consequenclas: asstnatura de prazo para a adocao das medidas necessarlas
ao exato cumprimento da lei, nos terrnos.do art. 71, inciso IX, da Constitulcao: ou condeneceo
dos aqentes publlcos responsavets e da 'ernpresa contratada ao pagamento dos prejufzos ao
erario, caso verificada a ocorrencta de superfaturamento por sobreprec;o na execucao do

contrato,
.

8 - DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO
LANCES

DAS PROPOSTAS E FORMULACAO
. . .

DE·.
, ···· .

8.1 A abertura da presente ncttacao dar-se-a em sessao publlca, por meio de sistema
eletronlco, na data, horarlo e local indicados neste Edita!.
8.2 A Pregoeira verlflcara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que
nao estejam em conformidade com os requlsltos estabelecidos neste Edita!, contenham vfcios
insanaveis ou nao apresentem as especrncacces tecnlcas exigidas no Termo de Referencla.
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8.2.1 A desclassiflcacao sera sempre fundamentada
e
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

registrada

no

sistema,

com

8.2.2 A nao desclasslflcacao da proposta nao impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrarlo, levado a efeito na fase de aceltecso.
8.3 O sistema ordenara automaticamente
partlclparao da fase de lances.
8.4 O sistema dlspontblllzara
licitantes.

as propostas classificadas, sendo que somente estas

campo pr6prio para troca de mensagens entre a Pregoeira e os

8.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletrontco, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.
8.5.1 O lance devera ser ofertado pelo valor total do grupo, em moeda nacional, com duas
casas decimais ap6s a vfrgula. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao
ultimo por ele ofertado e registrado pelo Sistema.
8.5.2 No prec;o cotado, deverao estar incluidos todos os insumos que os cornpoern, tais como
as despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no objeto deste Preqao, nada mais sendo licito pleitear a esse titulo.
8.6 Os licitantes poderao oferecer lances ·sucessivos,
abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

observendo

o horario

fixado

para

8:7 O intervalo minlrno de diferenc;a de valores eritre os lances, tanto em retacao aos lances
lntermedlartos quanto em retacao ao lance que cobrir a melhor oferta
de R$ 0,5% (zero
virgula cinco por cento).

e

8;a};era adotado para O envio de lances 'no prega:o'eletronico O modo de disputa "aberto", em
que os licitahtes apresentarao lances publlcos e sucessivos, com prorroqacoes.
8.9 A etapa de lances. da sessao publlca' tera durac;ao de dez minutes e, ap6s isso, sera
prorrogada autornaticarnente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultlrnos dols
minutes do periodo de duracao da sessao publica,
8.lQ A prorroqacao automattca da etapa de lances; de que trata o item anterior, sera de dois
minutes e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorroqacso, inclusive no caso de lances intermediaries.
8. 11: Nao havendo novos lances
encerrar-se-a automaticament'e.

na forrna estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
·

8.12 Encerrada a fase competitiva sern' que haja a prorroqacao autornatlca pelo sistema,
podera a Pregoeira, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o relniclo da
sessao publlca de lances, em prol da consecucao do melhor prec;o.
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8.13 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverso
ser desconsiderados pela Pregoeira, devendo a ocorrencla ser comunicada imediatamente
Secretaria de Gestao do Mirusterlo da Economia;

a

8.13.1. Na hip6tese do subitem anterior, a ocorrencla sera registrada em campo pr6prio do
sistema.

8.14 Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
-recebldo e registrado em primeiro lugar.
8.15 Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serao informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a tdentlflcacao do licitante.
8.16 No caso de desconexao com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregao, o
sistema eletronlco podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos lances.
8.17 Quando a desconexao do sistema eletronlco para a Pregoeira persistir por tempo superior
a dez minutos, a sessao publtca sera suspensa e reiniciada somente ap6s decorridas vinte e
quatro horas da cornunrcacao do fato pela Pregoeira aos participantes, no sitlo eletrcnlco
utilizado para divulqacao.
·
·

8.18 Caso o licitante nae apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
8.19, Uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a vertncacao autornatlca, junta

a

Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema ldentiflcara em coluna pr6pria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo
comparacao com os
valores da prlmelra colocada, se esta for empresa de maier porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o .disposto nos arts. 44 e 45 da LC no 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto no 8.538, de 2015 ..

a

8.20 Nessas condicoes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de ate 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serao consideradas empatadas com a prtmelra colocada.
8.21

A

1

melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma
ultlma oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) rnlnutos controlados pelo slsterna, contados ap6s a comuntcacao autornatlca
para tanto.

8.22 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nae
se manifeste no prazo estabelecido, serao convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrern naquele intervalo de 5% (cinco par cento), na
ordern de classiflcacao, para o exerdcio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.
8.23 No caso de equivatencra dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique .aquela que primeiro podera apresentar
melhor o'ferta.
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8.24 Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferencla em relaceo ao
produto estrangeiro, o criteria de desempate sera aplicado exclusivamente entre as propostas
que fizerem jus as margens de preferencia, conforme regulamento.
8.25 A ordem

de apresentaceo

pelos licitantes

e utilizada

como

um dos crlterics

de

classtncacao, de maneira que s6 podera haver empate entre propostas iguais (nao seguidas de
lances).

· , .. --8-.26 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o crlterto de desempate sera aquele
previsto no art. 3°, § 2°, da Lei no 8.666, de 1993, assegurando-se a preferencla,
sucessivamente, aos bens produzidos:
8.26.1 no pals:
8.26.2 por empresas brasileiras;
8.26.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pafs;
8.26.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficlencla "ou para reabilitado da Prevldencla Social e que atendam as regras de
acesslbttldade prevlstas na iegislac;ao,
•
I

.

'.

8.27 Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletrcnlco dentre
as propostas empatadas.
·
'
8.28 Encerrada a etapa de envio de lances da sessso publica, a Pregoeira devera encaminhar,
pelo sisterna eletronlco, cqntraproposta · ao llcttante que tenha apresentado o melhor preco;
para que seja obtida melhor proposta, vedada a neqocracao em condtcoes diferentes das
previstas neste Edital.
8:28.1 A neqoctacso
demais licitantes.

sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos

8.28.2 A Pregoeira solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 3(tres) horas,
envie a · proposta adequada ao ultimo lance ·· ofertado ap6s a neqociacao realizada,
acornpanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarlos a
conflrmacao daqueles exigidos neste Edit~I e ja apresentados,
8.29 Ap6s a neqoclacao do prec;o, a Pregoeira inictare a fase de aceltacao e julgamento da
proposta.
I

9.1 Encerrada a eta pa de neqoctacso, a Pregoeira. exarnlnara a proposta classificada
primelro lugar quanta a adequacso ao objeto as regras do Ed ital e do Termo de Referencia,
compatibilidade do prec;o em relaceo ao maxima estipulado para contretacso neste Edital e
seus anexos, observado o disposto no paraqrafo unlco do art. 70 e no § go do art. 26
Decreto n.o 10.024/20~9.
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em
e
em
do

a

9.2 0 licitante qualificado como produtor rural pessoa fislca devera incluir, na sua proposta, os
percentuais das contribulcoes previstas no art. 176 da lnstrucao Normativa RFB n. 971, de
2009, em razao do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desctasslflcacao.
9.3 Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preco final superior ao
preco maxlmo fixado (Ac6rdao no 1455/2018 -TCU - Plenarto), ou que apresentar preco
manifestamente inexequfvel.
-·· - 9.3: 1 Considera-se inexequfvel a proposta que apresente precos global ou unttarios simb61icos,
irris6rios ou de valor zero, incompatfveis com os precos dos insumos e salaries de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocat6rio da licitac;ao nao tenha
estabelecido limites mfnimos, exceto quando se referirem a materiais e tnstatacoes de
propriedade do pr6prio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou
totalidade da
rernuneracao.

a

9.4 Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligencias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indfcios que
fundamentam a suspeita;
9.5 Na hip6tese de necessldade de suspensao da sessao publica para a reallzacao de
diligencias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessao publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso previo no sistema com, no mfnimo, vinte e quatro horas de
antecedencie,
e a ocorrencia sera registrada
em ata;
.
.
'
'
9.6 A Pregoeira podera' convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por
meio de funcionalidade disponfvel no sistema, no prazo de 2(duas) horas, sob pena de nao
aceita~aO da proposta. .. ' .
, '
.
I ~ • ' : · •
.
'I

.

.

.

.

.

9.6.1 O prazo estabelecido podera ser ·pro.rrc;igado 'pete Pregoeira por soucrtacso escrita e
justificada do licitante forrnulada antes de flndo o prazo, e formalmente aceita pela Pregoeira ..
.

'

'

. -·

• i

9.6:2 Dentre os documentos passfveis de sollcttacao pela Pregoeira, destacam-se os que
contenham as caracterfsticas do .material ofertado, tals como marca, modelo, tipo, fabricante ~
procedencta, alern de outras informac;oes pertinentes, a exemplo de cataloqos, folhetos OU
propostas, encaminhados por meio eletronlco, ou, se for o caso, por outro meio e prazo
indicados pela Pregoeira, sem prejufzo do seu ulterior envio pelo sistema eletronico, sob pena
de nao acettacao da proposta.
9:'7 Se 'a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira exerrunara a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordern de ctasslftcacao.
'.

,

I

9.8 Havendo necessidade, a Pregoeira suspenders a sessao, inforrnando no "chat" a nova data
~ horarlo para a sua co'ntinuidade.
:
9.9 'A Pregoeira podera encaminhar, por meio do sistema eletrontco, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtencao de melhor
preco, vedada a neqoctacao em condlcoes dive_rsasdas previstas neste Edital.
9.9.~ Tambern nas hip6teses em que a Pregoeira nao aceitar a proposta
subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.
'

..
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9.9.2 A neqoctecao
demais licitantes.

sere realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos

9.10 Nos itens nao exclusivos para a particlpacso de microempresas e empresas de pequeno

a

porte, sempre que a proposta nao for aceita, e antes de a Pregoeira passar
subsequente,
havera nova veriftcacao, pelo sistema, da eventual ocorrencia do empate ficto, previsto nos
artigos 44 e 45 da LC no 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o
caso.

a

9.11 Encerrada a anallse quanta
acettacao da proposta, a Pregoeira verlflcara
do licitante, observado o disposto neste Edital.

------.. . ,_=- - -~I

"

- ----~

('l(i\ 0

a habilitac;ao
-

"-1

" --- - - ----- --~i

10.1 Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverao encaminhar, nos termos deste
Edital, a documentacao

relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitacao:

10.·2 Habilitac;io Juridica:
10.2.1 No caso de ernpresario individual: lnscricao no Registro Publtco de Empresas Mercantis,
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
10.2.2 Em se tratando de microempreendedor individual - MEI: Certificado da Condlcao de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceltacao flcara condicionada
venflcacao da
autenticidade no sitlo www.portaldoempreendedor.gov. br;

a

10.2.3 No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI: ato constltutlvo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da . respectiva sede, acompanhado de documento comprobat6rio de seus
administradores;
10.2.4 tnscrtcao no :Registro Publlco de Empresas Mercantis onde opera, com averbecao no
Registro onde tern sede matrlz, no case de se·r a· participante sucursal, filial ou agencia;

a·

10.2.5. No caso de sociedade simples: mscncso do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurfdicas do · local de sua sede, acompanhada de prove da indicac;ao dos seus
ad mi nistradores;
10.2.6 No caso de cooperatlva: ata de fundacao e estatuto social em vigor, com a ata da
assernbleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Cl.Vil das Pessoas Jurfdicas d'a respective sede, beni como o registro de que trata o art. 107 da
L~i 5.764, de 1971;
:
.

no

10.2.7 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de
autortzacao: e
I Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alteracoes validas ou da
consolldacao,

10.3 Regularidade Fiscal e Trabalhista:
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10.3.1 prova de lnscrrcao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;
10.3.2 - Prova de regularidade
ou sede do licitante.

para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domidlio

a) A cornorovacao de regularidade com a Fazenda Federal sera feita atraves
Conjunta Negativa de Tributes Federais e Divida Ativa da Uniao;

da Certldao

b) A cornprovecso de regularidade com a Fazenda Estadual sera feita atraves
Negativa de Debitos Estaduais, fornecida pela Secretaria da Fazenda;

da Certidao

c) A cornprovacao de regularidade
Negativa de Tributes Municipais;

da Certidao

com a Fazenda Municipal sera feita atraves

10.3.3 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servic;o (FGTS),
comprovada atraves do -Certificado de Regularidade do FGTS- CRF, expedido pela Caixa
Economica Federal;
·
i0.3.4- Prova de mexistencie de debitos inadimplidos perante a Justic;a do Trabalho,
a apresentacao de Certldao Negativa de Debitos Trabalhista - CNDT;
.

mediante

.

10.3.5 - oectaracso
determina

formal de que a LICITANTE nao possui menores trabalhando conforme
o inciso XXXIII, art. 70 da Constttulcao Federal. (DECRETON° 4.358, DE 05 DE

SETEMBRODE 2002). (Anexo III)

.

)

.

I caso o licitante detentor do menor prec;o seja qualificado como microempresa ou empresa de
pequeno porte devera apresentar toda a documenta.c;ao exigida para efeito de cornprcvacao de
reqularidade fiscal; mesmo'que esta apresente alquma restrtcao, sob pena de tnabuttacao.

10.4 - Qualifica~io Ecbnomico-Financeir~
·.
••

\.

•

t

1·1.

·!

;."

10.4.1 Certldao negativa de falencia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica;
'

.

_. /

I

10.4.'2 - balanc;o patrimonial

e dernonstrecoes contabels do ultimo exercicto social, ja exigiveis
na form a da lei, que comprovem a boa sttuacao financeira da empresa, vedada
~ sua .substtturcao por balancetes ou balanc;os provis6rios, podendo ser atualizados por indices
oficiais quando encerrado ha mais de 3 (tres) meses da data de apresentacso da proposta;

e' apresentados
•

•

j

•

a), No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacso
balanc;o patrimonial
e 'dernonstracoes
contabels rererentes ao periodo de exlstencla
sociedade;
.
'.
'.

de
da

10.5 - QualificacaoTecnica
10.5.1 - ATESTADO DE DESEMPENHO ANTERIOR, fornecido por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, comprovando
que
Ilcitante forneceu ou esta fornecendo produtos
compativeis em caracteristica quantidade e prazo com o objeto da presente licitac;ao.

~o

10.5.2 - Autortzacao de funcionamento
de Vigilancia Santtarla - AF~ANVISA .

da empresa licitante,

expedida
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10.6. A documentacao exigida para atender ao disposto nos itens 10.2, 10.3 e 10.4, podera
ser substitufda pelo registro cadastral no Sicaf.
10.7. Seo licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e se
o licitante for a filial, todos os documentos deverso estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela pr6pria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome
. da matriz.
10.8. 0 licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneffcios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado (a) da prova de lnscncao nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b)
da apresentacao do balance patrimonial e das dernonstracoes contabels do ultimo exerdcio.

a

10.9. A exlstencia de restrlcao relativamente
regularidade fiscal e trabalhista nao impede que
a licitante qualificada coma microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigencias do edital.
10.10. A declaracao do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior
habilita<;ao.

a

fase de

10.11. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como
microempresa ou ernpresa de pequeno porte, E( uma vez constatada a extstencla de alguma
restrlcao no que tange a· regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada para, no
prazo de 5 (cinco) dias uteis, ap6s a declara<;a6 do vencedor, cornprovar a requlertzacao. 0
prezo 'podera ser prorrogado por igual perfodo, a criteria da admlntstracao publlca, quando
requerida pelo licitante, mediante apresentacso de justificativa.
10.12. A nao-recutanzacao fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara
a inabilita<;ao do licitante, sem prejufzo das sanioe~ previstas neste Edita!, sendo facultada a
convocacao dos licitantes remanescentes, na ordern de ctassiflcacao. Se, na ordem de
classlflcecso, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa com alguma restrlcao na docurnentacao fiscal e trabalhista, sera concedido o
mesmo prazo para reqularlzacao.
· :
-·

'

10.13. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Pregoeira
suspenders a sessao, mformando no "chat" a nova . data e horarlo para a continuidade da
mesrna.
10.14. Sera inabilitado o licitante que nao cornprovar sua habllttacao, seja por nao apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste
Edita I.
'
'
1· .
10.15. Nos itens nao exclusivos a microempresas e. ernpresas de pequeno porte, em havendo
inabllltacao, havera nova verlflcacao, pelo sistema; da eventual ocorrencla do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC no 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para acertecao da proposta subsequente.
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10.16. 0 licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro
item, flcara obrigado a comprovar os requisites de habllttacao cumulativamente, isto e,
somando as exiqencias do item em que venceu as do item em que estiver concorrendo, e
assim sucessivamente, sob pena de inabilitac;ao, alern da aplicacao das sencoes cabfveis.
Nao havendo a comprovacso cumulativa dos requisites de habilltacac, a lnabilltacao recaira
sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a
habuttacao do licitante nos remanescentes.
--10.17. Constatado o atendimento as exigencias de habllltacao fixadas no Edita I, o licitante sera
declarado vencedor.

11- DO EN~~MINHAMENTO

D~ PROPOSTA VENC:EDORA

11.1 A proposta final e Reajustada ao ultimo lance ofertado do licitante declarado vencedor
devera ser encaminhada no prazo de 3 (tres) horas a contar da sollcltacao da Pregoeira no
sistema eletronlco e devera:
11.1.1 ser redigida em ,lfngl!a portuguesa, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou
ressalvas, devendo a uttirna' folha ser asslnada e as demais rubrlcadas pelo licitante ou seu
representante legal.·
11.1.2 center a indicac;~o do banco, nurnero da .conta e agencia do licitante vencedor,
de pagamento.
·

para fins

11.2 A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em consideracao no
decorrer da execucao. do. . contrato
e aplicacao
de . eventual
sancao a Contratada, se for o caso.
. .
.
.
.

.

11.2.1 Todas as especlflcacces do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedencta, vinculam a Contratada.
11.3 Os prec;os deverao ser expresses em moeda corrente nacional, o valor unitario em
il19arismos e o valor global 'ern algarismos e por extenso (art. 50 da Lei no 8.666/93).

n.a.i

Ocorrendo dfvergencia entre OS prec;os unltarios e O prec;o global, prevalecerao OS
primeiros; no caso de dlverqencia entre os valores nurnericos e os valores expresses por
extenso, · prevalecerso estes 'ultirnos.

11.4 A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
center alternativas de prec;o ou de qualquer outra condicso que induza o julgamento a mais de
um resultado, sob pena de desclasslflcacao. ·
11.5 A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, nao sendo
considerada aquela que nao corresponda · as especlftcacoes ali contidas ou que estabelec;a
vfnculo aproposta de outro licitante.
11.6 As propostas que contenham
a descricao do objeto, o valor
complementares estarao disponfveis na internet, ap6s a hornoloqacao.
12 - DA INTjRP~SI(;~O

DE RECURSOS:
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12.1 Qualquer licitante podera, durante a sessao publlca, de forma imediata e motivada, em
campo pr6prio do sistema, manifestar sua tntencao de recorrer, quando lhe sera concedido o
prazo de tres dias para apresentar as rezoes de recurso, ficando os demais licitantes, desde
logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazces em igual prazo, que cornecara a
contar do terrnino do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos mdlspensavets a defesa dos seus interesses.

a

12.2 A falta de mantrestacso imediata e motivada do licitante quanta
lntencao de recorrer,
nos termos do caput, trnportara na decadencia desse direito, ficando a Pregoeira autorizado a
adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

·

e

12.2.1 Intencao motivada de recorrer
aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o
direito que o licitante pretende que sejam revistos pela autoridade superior aquela que proferiu
a declsao,
12.3 O acolhimento do recurse importara a invalidac;ao apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.
12.4 Os autos do processo perrnanecerao com vista' franqueada aos interessados na Sala da

cormssao de Licltacoes da Prefeitura Municipal de Pentecoste de segunda a sexta-feira, de
08:00 as 11:00 e das 12:30 as !5:30 h: ·
· · .ll
.: 1

.

l

::

: 13 - DA ADJUDicA¢~o E HOMgL<>GAc;.lo
'

13.1 - Havendo lnterposicao de recurse, o. mesmo sere analisado pela Pregoeira que se nao o
acatar, o subrnetera ao Ordenar de despesas da Prefeltura Municipal de Pentecoste, para
decisao final e adjudlcacao do objeto. Se, caso contrario, nao houver interposlcao de recurse,
ou a mamfestacao de tntencao de recurse nao for aceita durante a sessao do pregao, cabera a
Pregoeira a adjudicacao.
·
13.2 - A hornoloqacao do resultado e dos procedimentos licitat6rios sera feita pelo 6rgao
Promoter da Licitac;ao da Prefeitura Municipal de Pentecoste ap6s a etenvacao do que se
encontra estabelecido no subitem acima. ·
13.3 - O sistema gerara ata circunstanciada, na qual estarao registrados todos os atos do
prqcedimento e as ocorrencias relevantes.

[

. ).4 - . DA FORMALIZA(:~ODA C:ONTRATA~O .

:: . ·., I

14.1 - Ap6s a hornoloqacao do certame a Licitante vencedora sera convocada pela Pregoeira
para assinar o Termo de Contrato - Anexo IV deste Edital, devendo providenciar a sua
assinatura e devolucso, no prazo de 02 (dois) dias a- contar da data da convocacao, salvo se
lhe for concedido novo prazo, mediante justlftcatlva, apresentada e aceita pela Pregoeira.
a) - A convocacao se dara atraves do enderec;o eletronlco (e-mail), da licitante

a

b) - O nao cumprimento da convocacao pela Licitante lrnplicara decadencla do direito
contratacao. sem prejuizo da Prefeitura Municipal de Pentecoste, aplicar as sancoes previstas
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no item 22 deste Edital.
14.2- Sem prejuizo das sancoes previstas neste Edital, quando a Licitante vencedora nao
comprovar situacao regular no ato da assinatura do Contrato, nao asslna-lo e/ou nao
apresentar os documentos solicitados para a contretecso, nos prazos estabelecidos, sera
reservado a Prefeitura Municipal de Pentecoste, o direito de revogar a licitac;ao, ou convocar
outra Licitante, observada a ordem de classtftcacao e assim sucessivamente, hip6tese em que
a Pregoeira podera negociar diretamente com a Licitante para obtencao de preco menor.
a)- As obrlqacoes das partes, forma de pagamento e sancoes cominadas sao as descritas
Termo de Referencla - Anexo I e na Minuta do Contrato - Anexo IV deste Edita!.

no

b)- Na assinatura do Contrato, sera exigida a cornprovacso das condtcoes de habllttacao
consignadas neste Edita!, as quais deverao ser mantidas pela Licitante durante a vigencia do
Contrato, salvo dlsposlcao em contrano.

15 -

DA ATA DE REGISTRODE PRECQ

15.1. Ap6s a hornoloqacao do resultado da ucttacao. os prec;os ofertados pelos licitantes
vencedores dos itens, serao registrados ·'na Ata de Registro de Prec;os, elaborada conforme o
anexo V, deste edital.

15.2. Os licitantes classificados em primeiro lugar terao o prazo de ate 2 (dois) dias, a contar
da data do recebimento da convocacao, para cornparecerem perante ao gestor a fim de
assinarem a Ata de Registro de Prec;os. O prazo de comparecimento
podera ser prorrogado
uma vez por igual periodo, desde que ocorra motivo justificado e aceito.
i5.3. Quando o vencedor nao comprovar as condlcces habilitat6rias consignadas neste edital,
ou recusar-se a assinar a Ata de Registro de Prec;os, podera ser convidado outro licitante pelo
preqoelro, desde que ,r,kspe_itada a ·or~en,_ de cl~s-sificac;ao, para, depois de comprovados OS
requisites habilitat6rios e feita a neqoclacac, 'asslnar a Ata de Registro de Prec;os.
j

t

:,

i.

•

I

•'

15.4. A SECRETARIA DE SAUDE, sera o 6rgao gestor da Ata de Registro de Prec;os de que trata
este editat.
15.5. A Ata de Registro de Prec;os, elaborada conforme o anexo V sera assinado pelo titular da
Secretaria de Saude, 6rgao gestor do Registro de, Prec;os ou, por delegac;ao, por seu substitute
legal, e pelos representantes
de cada urn dos' fornecedores
legalmente credenciados e
identificados.

15.6.. Os precos registrados

na Ata de Registro de Prec;os serao aqueles
propostas de precos readequadas ao lance verbal dos licitantes vencedores.

ofertados

nas

15.7. A Ata de Registro de Prec;os uma vez lavrada e assinada, nao obriga a Admmtstracao a
firmar as contratacoes
que dela poderao advir, . ficando-lhe
facultada
a utmzacsc de
procedimento
de llcltacao, respeitados os dispositivos da Lei Federal 8.666/1993, sendo
assegurado ao detentor do registro de prec;os a preferencia em igualdade de condtcoes.
15:8. O participante do SRP (Sistema· de Registro de· Prec;os), quando necessitar, efetuara
aquisic;oes junto aos. fornecedores detentor~s de prec;os registrados na Ata de Registro de
..Pra<;a eemeratno'comes Bezerra, 457 Pentecoste- CE
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Precos, de acordo com os quantitativos
documento supracitado.

e especiflcacoes previstos, durante a vigencia do

15.9. Os detentores de precos registrados ficarao obrigados a entregar o objeto licitado ao
participante do SRP (Sistema de Registro de Precos), nos prazos e condicoes definidos no
Termo de Referenda deste edital.
15.10. A ata de registro de precos, durante sua vigencia, podera ser utilizada por qualquer
6rgao ou entidade da adrntnistracao publica municipal que nao tenha participado do certame
licitat6rio, mediante anuencia do 6rgao gerenciador.
15.11 Os 6rgaos e entidades que nao participaram do registro de prec;os, quando desejarem
fazer uso da ata de registro de precos, deverao consultar o 6rgao gerenciador da ata para
manlfestecso sobre a possibilidade de adesao.
15.12 - Cabera ao benenctarto da ata de registro de prec;os, observadas as condtcoes nela
estabelecidas, optar pela acettacao ou nao o fornecimento decorrente de adesao, desde que
nao prejudique as obrrqacoes presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o 6rgao
qerenclador e 6rgaos participantes.
15.13 - As aqulsicoes ou contratacoes adicionais a que se refere este artigo nao poderso
exceder, por 6rgao ou ehtidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do
instrument6 convocat6rio e registrados na ata de registro de prec;os para o 6rgao gerenciador
e 6rg§os part:icipantes.

o

15.14 -

quantitative

decorrente das adesoes. a ata de registro de prec;os nao podera

exceder, na'totalldade, ao dobro do quantitative de' cada item registrado na ata de registro de
precos para' o 6rgao gerenciador e 6rgaos partlcipantes, independente do nurnero de 6rgaos
nao participantes que aderirem.
15.15 - Apos a autorlzacao do 6rgao gerenciador, o 6rgao nao participante devera efetivar a
aqulsicao' ou contratacao solicitada em ate noventa dias, observado o prazo de vigencia da
ata.
15.16 - Compete ao 6rgao nao participante os atos relatives a cobranc;a do cumprimento pelo
forneced6'r das obriqacdes assumidas e a apucacao, observada a ampla defesa e o
contradit6rio,
de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de clausules
contratuats, em retaceo as suas pr6prias contratacoes, informando as ocorrencias ao 6rgao
gerenciado'r.

1

15.17. oi1detentor de prec;os registrados que descumprir as condlcoes da Ata de Registro de
Prec;os recusendo-se a executar o objeto licitado ao participante do SRP (Sistema de Registro
de Prec;os), nao aceitando reduzir os prec;os registrados quando estes se tornarem superiores
aos de mercado, ou nos casos em que for declarado inidoneo ou impedido para licitar e
contrater 'com a Adrninistracao publica, e ainda, por razces de interesse publlco, devidamente
fundarneritado, tera o seu registro cancelado.
15.18. A Comtssso de trcttecoes providenciara a publlcacao do extrato da Ata do Registro de
Prec;os no quadro de avisos da Prefeitura Municipal.
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15.19. Os prec;os registrados poderao ser revistos a qualquer tempo em decorrencla da
reduceo dos prec;os praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos itens
registrados, obedecendo aos pararnetros constantes no art. 16, do Decreto Municipal n.o

25/2013.

15.20. A SECRETARIA DE SAUDE, convocara o fornecedor para negociar o prec;o registrado e
adequa-lo ao preco de mercado, sempre que verificar que o preco registrado esta acima do
prec;o de mercado. Caso seja frustrada a neqoctacao, o fornecedor sera liberado do
compromisso assumido.
15.21. Nao havendo exito nas neqoctacoes com os fornecedores com prec;os registrados, o
gestor da Ata, podera convocar os demais fornecedores classificados, podendo negociar os
prec;os de mercado, ou cancelar o item, ou ainda revogar a Ata de Registro de Prec;os.

a

15.22. Serao considerados precos de mercado, os prec;os que forem iguais ou inferiores
media daqueles apurados pela Admlntstracao para os itens registrados.

15.23. As elteracoes dos prec;os registrados, oriundas de revisao dos mesmos, serao
publicadas no quadro de avisos da Prefeltura Municipal e na paqlna oficial do Munidpio na
internet.
15.24. As demais condlcoes contratuais se encontram estabelecidas no Anexo V - Minuta da
Ata de Registro de Prec;os.
15.25. As quantidades previstas no Anexo I - Termo de Referencia deste edital, sao
estimativas maxlmas para o periodo de validade da Ata de Registro de Prec;os, reservando-se a
Adrnlnlstracao Municipal, atraves do 6rgao participante, o direito de adquirir o quantitativo que
julgar necessarto ou mesmo abster-se de adquirir o item especificado.
15.26 - A ata de Registro de Prec;os tera validade pelo prazo de 12 (doze) meses,
contado da data de asslnatura da mesma.
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16 1 - Ap6s a hornoloqacso da licitacao, a Adjudlcataria tera o prazo de ate 02 (dois) dias,

contados a partir da data de sua convocacao, para assinar o Contrato ou retirar a sottcttacao
do material ou instrumento equivalente, conforme o caso, sob pena de decair do direito
contratacao, sem prejufzo das sancoes previstas neste Edital.

a

16.2 -0 prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado,

por igual perfodo, por

sonotacao justificada da Adjudlcataria e aceita pela Prefeitura Municipal de Pentecoste.

16.3- Se a Adjudicatarla, no ato da assinatura do Contrato ou da retirada da soucrtacao do
material,
nao comprovar
que mantern
as condic;5es de habilitacao,
ou quando,
injustificadamente,
recusar-se a assinar o Contrato, podera ser convocado outro licitante,
desde que respeltada a ordem de classiflcecao, para, ap6s feita a neqoctacao, verificada a
aceitabilidade da proposta e comprovados os requisitos de habilitac;ao, celebrar a contratecao,
sern prejuizo das sancoes previstas neste Edital e das demais cominac;5es legais.
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PREFEITURAMUNICIPAL

PENTECOSTE

16.4 - A Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condtcoes contratuais, os
acresclmos ou supressoes que se fizerem necessartos, ate o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.
16.5 - O objeto do contrato nao podera ser objeto de cessao, suocontratacao ou transferencla,
no todo ou em parte.
16.6 - A Contratada . devera manter durante toda a execucao da contratecao, em
compatibilidade com as obrlqacoes assumidas, todas as condicces de habilitacao e quenttcacao
exigidas na licitacao.
16. 7 - Durante a vigencia da contratacao, a ftscettzacao sere exercida por um representante da
Contratante, ao qual competlra registrar em relat6rio todas as ocorrencias e as deftclenctas
veriflcadas e dirlmlr as duvidas que surgirem no curso da execucso contratual, de tudo dando
ciencla ao 6rgao competente .
.___

17-PREC.Q, FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE

17.1 - PRE<;OS: Os prec;os ofertados devem ser apresentados com a incidencia de todos os
tributos, encargos trabalhistas, prevldenciarios, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros,
deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas previsiveis que possam incidir sobre o
fornecimento dos produtos licitados, inclusive a margem de lucro.
17.2 - PAGAMENTO: O pagamento sera efetuado na proporcao da entrega do objeto
licitados, segundo as autorizacoes de. fornecimento. expedidas pela Prefeitura Municipal de
Pentecoste, de conformidade com as notas fiscais/faturas
devidamente
atestada,
acompanhada das Certidoes de regularidade fiscal do licitante vencedor, todas atualizadas,
observadas as condtcoes da proposta.
17.2.1 -0 pagamento sera efetuado ap6s o encaminhamento da documentacao tratada neste
subitem, observadas as dlsposlcoes editalicias, atraves de credito na Conta Bancarla do
fornecedor ou atraves de cheque nominal.
17.3 - REAJUSTE: Os valores constantes das propostas nao sofrerao reajuste, salvo os casos
de equilibrio econcmtco-ttnancerro devidamente sacrarnentado no Art. 65,11 alinea "d" da Lei
8.666/93 e alteracces posteriores, o preco podera ser realinhado desde que vertacso do
prec;o seja solicitada e comprovada pela contratada.
'

.

'

.

18 - DAS OBRIGACQES

.

DA CONTRATANTE

E DA CONTRATADA

e

i8.1 - As obrigac;oes da Contratante
·da Contratada sao as estabelecidas no Termo de
Refe'rencia e na minuta do instrumento de Contrato.
)9 - PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
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19.1 - 0 objeto licitado devera ser entregue no municipio de Pentecoste, devendo a entrega
ser efetuada, em sua totalidade dos quantitativos solicitados na ordem de compra, no prazo

maximo de 05 ( cinco) dias contados ap6s a solicitac;aodo setor competente
19.2- A entrega do(s) produto(s)
permitida a asststencia de terceiros.

sera acompanhada

e fiscalizada

pela CONTRATANTE,

19.3 - Tratando-se de produto facilmente Identiflcavet, que nao necessite de conferencta
---minuciosa, seu recebimento provis6rio e definitive, bem como sua acettacso etetuar-se-so
concomitantemente, mediante recibo definitivo. Caso contrario sera dado recibo provis6rio, no
qual constara que sua acettaceo dependera de conferencla posterior.
19.4 - Nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993,
recebido:

o objeto desta licitac;ao sera

a) provisoriamente,
no ato da entrega do(s) produto(s), para posterior
conformidade do produto com as especlflcacoes do objeto licitado;

vertncacao

da

~) deflnitivarnente. ern ate 5 (cinco) dias corrldos, contados do recebimento provis6rio, apos a
~erifipac;ao da qualldade e quantidade do prodtito e 'consequente aceitacao.
.
19.5 - 0 procedimento previsto no item anterior visa garantir que o objeto adquirido seja
entregue pela empress em conforrnldade corn
especlflcacoes definidas na Proposta de
Prec;6s.
·
·

:a·s

19.6
No caso de constatacao da inadequaceo dos produtos fornecidos as normas
f
especificadas neste Ed ital e na Proposta vencedora a Admlnlstracao os recusara,
de ,i.mediato ou no prazo maxlrno de 24 (vinte e quatro) horas adequados as
condlcoes, sob pena de apllcacdo das penalidades cabfveis, na forma da
instrumento ...
I'

•

,

,

•

•

.

'

••

l.'

1 .•

e exigencias
devendo ser
supracitadas
lei e deste

e

20.1 - As despesas decorrentes da Ata de Registro
Prec;os correrao pela fonte de recurses
dots) 6rgao,(s)/entidade(s)· parttctpantets) do SRP (Sistema de Registro de Prec;os),
constqnados n~ Orcamentodeste municipio a. serJnformado no contrato, na erntssao da nota
de empenho e/ou ordem de compra.

-·2~1l!fp\°$lS~N~..E:SI,1.!fdij1)J:~~I9is.'

21.1 Hcara impedido de licitar e de contratar com a Admlntstracao Publlca e sera
descredenciado do Sistema de Cadastro, pelo prazo de ate cinco anos, sem prejufzo das
multas previstas em edital e no contrato e das demais corrunacoes legais, garantido o direito a
ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:
.

"

.

I

•

•'

•

.

-

•

I-

nao assinar o contrafo ou a ata de registro de prec;os;
a docurnentacao exigida no edital;
III - apresentar docurnentacao falsa;
IV - causar o atraso na execucao do objeto;

Ii- nao eritreqar
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V - nao mantiver a proposta;
VI - falhar na execucao do contrato;
VII - fraudar a execucao do contrato;
VIII - comportar-se de modo irudoneo:
· IX - declarar inforrnacces falsas; e
X - cometer fraude fiscal.

21.1.1 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratacso no caso de:
a) recusar em celebrar contrato quando regularmente convocado;
b) apresentar documentacao falsa exigida para o certame;
c) nao manter a proposta ou lance;
d) fraudar na execucao do contrato;
e) comportar-se de modo inldoneo;

21.1.2 - multa morat6ria de 0,3% (tres decirnos por cento) par dia de atraso na entrega de
qualquer objeto contratual solicitado, ate o limite de 10% (dez par cento) sabre o valor do
contrato, caso seja inferior a 30 (trinta) dias, no caso de retardamento na execucao do
contrato;
·
21.1.3 - rnulta rnoratcrla 'de 10% (dez par cento) sobre o valor contratado, na hip6tese de
atraso superior a 30 (trlnta) dias no fornecimento do objeto contratual;
21.2 .: Na hip6tese de ato ilicito, outras ocorrenclas que possam acarretar transtornos ao
desenvolvimento do .contrato, as atividades daPrefeitura Municipal de Pentecoste, desde que
n§o caiba · a aplkac;ao de sanc;ao mais grave, ou descumprimento por parte do licitante de
qualquer das obrlqacoes definidas neste instrumento, no contrato ou em outros documentos
que o complementem, nao abrangidas nos subitens anteriores, serao aplicadas, sem prejufzo
das' demais sancoes prevlstas na Lei no 8:666/93, alterada e consolidada, e na Lei n.o
10.520/02, as seguintes penas:
.. j
I

... I.

I

. •

21.2.1 - advertencla:

' •

.

,

2i.2;2 - multa de ate 5% (dnco por cento) sabre o valor contratado;
21.3 - O valor da multa apltcada' devera ser recolhido no prazo de5 (cinco) dias a contar da
notiflcacao ou decisao do recurso, por meio de Documento de Cobranc;a;

2i.3.1 - Se o valor da rnulta na~ for pago, ou .depositado, sera automaticamente descontado
do paqarnento a que a Contratada fizer jus;
.
·
21.3.2 - Em caso de tnexlstencla OU insuficiencia de. Credito da Contratada, 0 valor devido sera
cobrado admtntstratlvamente e cobrado rnedlante processo de execuceo fiscal, com OS
ericargos correspondentes. :
·
(
21.4 :- A inexecucao total ou parcial do contrato enseja a sua resclsao, com as consequencias
~9ntr~tuafs e as previstas em lei.
.
'I

J

' •. ;

•

21.5

-PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO: As sancoes serao aplicadas ap6s regular
processo administrative, assegurada a ampla defesa e o contradit6rio;
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21.5.1 - No processo de apllcacao de penalidades e assegurado o direito ao contradit6rio e
ampla defesa, garantidos os seguintes prazos de defesa:

a

a) -10 (dez) dias uteis para as sancoes exclusivamente de multa e advertencla;
b) 10 (dez) dias corridos para a sancao de impedimento de licitar e contratar com a -Prefeitura
Municipal de Pentecoste, e descredenciamento no cadastro no prazo de ate OS (cinco) anos.

22.1 - Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente

que lmpeca a
realizacao do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo norano e local anteriormente estabelecido, desde que
nao haja cornunlcacao da Pregoeira em contrario.

a

E facultada a Pregoeira ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitac;ao, a
prornocao
de diligencia destinada a esclarecer ou complementar a rnstrucao do processo,
I '
, ·
vedada a rnctusso posterior de documehto ou inforrnacao que deveria constar no ato da sessao
22.2 -

publica.

,-

)

.

·

'

:

·

'
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;

·

·

'·
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22.3 - No julgamento da habtlltacao e das propostas, a Pregoeira podera sanar erros ou falhas

que _nao alterem a substancia das propostas, dos. documentos e sua validade juridica,
rnediante despacho fundamentado, registrado em Ata acessivel a todos, atrlbuindo-lhes
validade e eftcacia para fins de habilitacao e classlflcacao.

22.4 - A hornoloqacao do resultado desta licita<;ao nao lrnpllcara direito

a contratacao.

22.S - A autoridade'competente para a aprovacao do procedimento licitat6rio podera revoqa-lo
em' lace ·'de· razdes de interesse publlco; por rnotlvo · de fato · superveniente devidamente
ccrnprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-lo por
ilegalidade, de oficio ou por provocacao de terceiros, mediante ato escrito e devidamente
fundamentado ..
22.6 - Os licitantes assumern todos os custos de oreparacao e epresentacso de suas propostas

e· ii Prefeltura

Municipal de Pentecoste, nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses
custos, independentemente da conducao ou do resultado do processo licitat6rio.
'22.7 - Na contaqemdos prazos estabelecldosneste Edita! e seus Anexos, exclulr-se-a o dia do
lriicio e Inclulr-se-a o do venclrnento. 56 se lnlciarn' e vencem os prazos em dias de expediente
na Prefeitura Municipal de Pentecoste.
··

22.8 - O desatendirnento de exigencias formais nao essenciais nao irnportara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento
isonomia e do interesse publlco.

do ato, observado
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da
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22.9 - As normas que disciplinam este Pregao serao sempre interpretadas em favor da
empttacso da disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da
Prefeitura Municipal de Pentecoste, o prindpio da isonomia, a finalidade e a seguranc;a da

contratacao.

22.10 - Em caso de dlverqencia entre dlsposicao do Edita! e das demais pec;as que cornpoem o
processo, prevalece a previsao do Edital.

·

22.11 O Edita! e seus Anexos pcderao ser lidos e/ou obtidos no 6rgao, situado no
enderec;o Rua Dr. Moreira de Azevedo S/N, Centro Pentecoste / Ceara, nos dias utels, no
horarlo das 08 horas as 15 horas.
22.12 - O Edital tarnbern esta disponibilizado,
na fntegra,
www.comprasqovernamentais.qov.bre www.tce.ce.gov.br.

no

enderec;o

eletronlco

22.13 - Os autos do processo administrative

permanecerao
com vista franqueada aos
interessados no 6rgao, .situado no endereco : RL!-a Dr. Moreira de Azevedo S/N, Centro
Pentecoste I Ceara, nos dias uteis, no horarto das·OS horas as 15 horas.
'
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22.14 - Os casos omissos serao resolvidos pela Pregoeira, observado o disposto na Legislac;ao
vigente
'I

22.l5-

O Foro para dirimir questoes relativas
Pentecoste, com exclusao de qualquer outro.
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ANEXO I
TERMO DE REFERENCIA

n

1. DISPOSI~OES PRELIMINARES

1.1 - 0 procedimento licitat6rio, na modalidade PREGAO NA FORMA ELETRONICA, do tipo
Maior desconto por item, obedecera integralmente Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002,
do Decreto n° 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto no 7.746, de OS de junho de
2012, bem come, apllcar-se-ao subsidiariamente as normas constantes da Lei 8.666/93 e suas
modlflcacoes, Lei Complementar 123 de 14/12/06, devidamente atualizada.

1.2 Todas as condtcoes referentes ao contrato e sua execucao devera observar o que preceitua
a Lei 8.666/93 e demais legisla~ao atinente
materla.

a

1.3 - O pregao devera ser reallzado no portal www.comprasgovernamentais.gov.br.

I

2.1-

:,

..

•

OBJETO: REGISTRO DE PRE<;OS PARA AQUISI<;OES FUTURAS DE MEDICAMENTOS,

-ETICOS, GENERICOS E SIMILARES, DO CATALOG0 DA ABC FARMA QUE NAO CONSTAM NO
_.PROGRAMADE PACTUA<;AO INTEGRADA (PPI) DA ATEN<;AO BASICA.
objeto sera contratado atraves de ltcitacao na modalidade Pregao, na forma
Eletronica, do·tip_o!Maior.desconto por item, com forrna de fornecimento Parcelada.
2.2-Este
l
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2;4 .- Oualificacao:,Tecnica ·

1.

·,

.

2.4·.l-.:.:1,A'f;ESTADO cDE DESEMPENHO ANTERIOR,--,fornecido per pessoas juridicas de direito
publico ou, prtvado». comprovando
quen o 11icitante;. forneceu ou esta fornecendo produtos
compativeis em caracterfstica quantidade e prazo com o objeto da presente licltacao.
2.4.2 - Autorizacao de funcionamento da empresa licitante, expedida pela Agencia Nacional de
. Vigilancia Sanitaria - AF-ANVISA.
. . .
·:: --

I .~

.1

' . .

·3 - DA JUSTIFICATIVA

! . . .

3.1.-A1 contratacso ora proposta justifica-se pela necessidade de adquirir medicamentos etlcos,
qenerlcos e similares que nae constam na lista de compra da Proqramacao Pactuada Integrada
('PPI)/portanfo nae :§ao 'dtstrlbuidos nas-Unidades'Bastcas de Saude, -rnas que sso importantes
trata'me1frol de 1d6'en~as:·os: medlcaineritos ·ac:tquirfdos serao 'dlstrtbuidos
populacao que
se encontram em case de vulnerabilidade social cadastradas na Secretaria de Saude .
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4- ESPECIFICAtOESE PLANILHA DE CUSTO

Prar;aBernardino Gomes Bezerra, 457 Pentecoste· CE
CNPJ: 07.682.651/0QOJ-58
Fone: (85) 3352-2617

Ii

.

ITEM

--. ~

ESPECIFICA(;AO

VALOR
ESTIMADO fR$)

PERCENTUAL (%)

40.000,00

6,34%

Aquisi~ao de medicamentos GENERICOS com base na
listagem de A a Z do 6rgao Oficial da Associacao Brasileira do
Comercio Farmaceutico -ABCFARMA/GUIA DA FARMJ\CIA
Aquisi~ao de medicamentos GERAIS com base na listagem de
A a z do 6rgao Oficial da Associacao Brasileira do Comercio
Farmaceutico - ABCFARMA/GUIADA FARMJ\CIA
Aquisi~ao de medit:amentos GENERICOS CONTROLADOS com
base na listagem de A a Z do 6rgao Oficial da Associacao
Brasileira do Cornercio Farrnaceutlco - ABCFARMA/GUIA DA
FARMJ\CIA
Aquisi~ao de medicamentos GERAIS CONTROLADOS com
base na listagem de A a Z do 6rgao Oficial da Assoclacao
Brasileira do Cornercio Farrnaceutico - ABCFARMA/GUIA DA
FARMJ\CIA

1

2

3

4

6,34%
40.000,00
6,34%
60.000,00
6,34%
60.000,00
200.000,00

.
J - Valor

:n - Os, valores

informados
;ruturo p;ara_ a Contratante. ·

.

'"!" "?"

(Duzentos mil reais). Percentual
por cento).

R$ 200.000,00
iminiin~,~~ ~;scon~~ 6,34°/o (sels vi.rg~,la
Total Estimado da contratacso:

na planilha aclma, sa~- estimativos
- · - · ··

I
I

,.111 - 06.S: Havendo divergencias entre c'IS esp.ecific;;ac;oes .deste
;sistema; prevalecerao 'as deste anexo. : 't ·"- ·. ~. '1". ·-~
hi
I

-

~-...

._

--~--

,._

"""'"

)

.

"'

.

,__.,,_

-

---

compromisso

anexo, das propostas

e as do

:

--

-

-

-

-

.,.

-- -

-

.,,.

e nao indicam

-

-

~

---

'-

,

""

-

~ -~-

-

--

-

--~

4.1.1 -. o:percentual de desconto ofertado, 'Incldlra sabre o prec;o medlo ao consumidor (PCM),
.dlvulqado pela tebela da ABCFARMA/GUIA DA' FAR.MACIA, vigente na data de emlssao da nota
!de.., ernpenho, · condlcionada' a resolucao · no 4;," de· i 9.03.2004,
da CMES - Camara de
lRegularnehta~ao
do
Mercado
de
Medicamentos.
I
I

L

.

.

4.1.2 - Para obtencao do valor do medicamento em reais (R$) sera tornado coma base o prec;o
da tebeta' ABCFARMA/GUIA ·oA FARMACI:A, e. aplicado o percentual de desconto contratado,
conforme-descrtto .a seg'ufr:11~ •
i; •: '•· ' . ,..-: '• ·,
I

I.

•

I - 0 calculd'do valora serpaqo sera da seoutntefcrma: .:
t '

: ·.

J

.

.

.. .

.

-

VP= VPMC- IP, onde:
1 "~~ .

,·

VR == Valor aser.paqo

.

.: ::·.

VPMC= Valor do prec;o media ao consumidor
IP = indice oercentual contratado
:11

c

l
t '·, Ill

.•,
i

l

';

,I . I · I

1

)

'

:

da tabela ABCFARMA/GUIA DA FARMACIA
-,

'

· Prat;a Bernardino Gomes Bezerra, 457 Pentecoste- CE
CNPJ: 07.682.651/0001-56
Fone: (85). 3352-2.617
,' \I I

,~~\

,.~
@

\-c.P.C

4.1.3 - Os medicamentos deverao ter prazo de validade de no minimo 120 (cento e vinte)
dias, contados da entrega.
4.1.4 - A embalagem,
legislac;ao vigente.

bem come a rotulagem

dos medicamentos,

. 5 - JUSTIFICATIVADA QUANTIDADE

deverao

==.

E PRECO

obedecer a

,. -······5~1- As quantidades previstas, sao estimativas maxi mas para o periodo de validade da Ata de
Registro de Prec;os, reservando-se a Adrninlstracao Municipal, atraves do 6rgao participante, o
direito de adquirir o quantitative que julgar necessano ou mesmo abster-se de adquirir o item
especificado.

5.2 - Para determinar o valor da planilha de custo do termo de referencta foi tornado come

estao

base o percentual medic apresentado na pesquisa de mercado realizada, cujo os dados
acostados ao presente processo.

~.

=
.

.

,.

6.1 - As despesas decorrentes da Ata de Registro e Prec;os correrao pela fonte de recurses
dots) 6rgao(s)/entidade(s)
particlpantets) -do SRP· (Sistema de Registro de ·Prec;os),
constqnados.no Orc;amento deste munidpio a ser informado no contrato, emtssso da nota de
1

empenho e/ou ordem de compra.

7 . ....: DA EXECUtAO
..

·,

...

.·

.

..

· 7.:1• -'- 0 · contrato provenlente da presente licita~~o· sera executado de forma indireta com
forma de forneclrnento · Parcelada, sendo .. a execti~ao acornpanhada pela Contratante,
termos do art. 67 e 73 da Lei federal no 8.666/93 e atteracoes posteriores.

nos

7.2- A· administra~ad rejeitara o objeto lidtado erif desacordo com o contrato ( art. 76 da lei
Federal .8.666/93.
..
'.
. ~. '
7.3 - 0 objeto do contrato nao podera ser objeto de cessao, subcontratecso OU transferencta,
no todo ou em parte.

[:

··

·

8. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA LOCAL

,~.,~. .-I ~; _'·

.. ; : '

·. .. - .

, ·:

•

.

:

:

-•

. .. • .

.

.

.

.

.

fJ..~.;l:~i~··r.O objeto -licltado devera ser entregue nomunlcipio de Pentecoste, devendo a entrega
~~r. eJe.t.l!adct,.:em sua totalldade dos quantitativos solicitados na ordem de compra, no prazo
maximo de 05 ( cinco) dias contados apos a solicita~ao do setor competente.
"8,2 - A entrega do(s) produto(s)
perrnitida
a asslstencia
de. tercelros.
.
:
.
.

~-~l ...

a/.

sera acompanhada
.

•'

'. :.

e fiscalizada

pela CONTRATANTE,

--

nao

T~~ta~cio-se
produto . fa.cilmenie idendfi.c~vel,. que
necesslte de conferencia
rnlnuctosa, . seu receblrnento provisorto e definitive; bern come sua acettacao eretuar-se-ao
concornttantemente, rnediante recibo deflnitivo .. case ccntrarlo sera dado recibo provis6rio, no
C!W~·I. constara que sua acettacao dependera de conferencta posterior.

1:

..

Prar;a Bernardino Gomes Bezerra, 457 Pentecoste- CE
CNPJ: '07.682.651/0001-58
Fone: (85) 3352-2617
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---------------

PREFEITURAMUNICIPAL

PENTECOSTE
8.4 - Nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993,
recebido:

o objeto desta licitac;ao sera

a) provisoriamente, no ato da entrega do{s) produto(s),

para posterior
conformidade do produto com as espectncacoes do objeto licitado;

veriflcacao

da

b) definitivamente, em ate 5 (cinco) dias corridos, contados do recebimento provis6rio, ap6s
-------a verificac;ao da qualidade e quantidade do produto e. consequente acettacao.
8.5 - 0 procedimento

previsto no item anterior visa garantir que o objeto adquirido seja
entregue pela empresa em conformidade com as especrncacoes definidas na Proposta de
Prec;os.

8.6 - No caso de constatacso da madequacso dos produtos fornecidos as normas e exigencias
especificadas neste Edital e na Proposta vencedora a Adrnlnlstracao os recusara, devendo ser
de imediato ou no prazo maxima de 24 (vinte e quatro) horas adequados as supracitadas
condlcoes, sob pena de aplicacao das penalidades cabiveis, na forma da lei e deste
instrumento.
9. PREc;O, FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE
9:'1':. PRECOS: Os precos ofertados devern ser apresentados com a lncldencia de todos os
tributes, encargos trabalhistas, prevldenciertos, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros,
deslocamentos de pessoat; custos e dernais despesas previsiveis que possam incidir sobre o
forneclrnento dos produtos licitados, inclusive a marqern de lucro.
9;2 - PAGAMENTO: O pagamento sere efetuado na ·proporc;ao da entrega do objeto licitado,
segundo as autorlzacoes de forneclmento expedidas pela Prefeitura Municipal de Pentecoste,
de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestada, acompanhada das
Certidoes de regularidade fiscal do licitante vencedor, todas atualizadas, observadas as
condtcoes da proposta.
-·
·
..

·r

9.2.1 .,.Q .. pagamento sere efetuado ap6s o encaminhamento da documentacao tratada neste
subltern, observadas as dtsposicces edltallcias.. atraves de credito na Conta Bancaria do
fornecedor ou atraves de cheque nominal.

!

9.3 - REAJUSTE: Os valores constantes das propostas nao sofrerao reajuste, salvo os casos
de equilibria economlco-ftnancelro devidamente sacramentado no Art. 65,II alinea "d"da Lei
8.666/93 e atteracces posterlores, o prec;o podera ser realinhado desde que vartacso do
prec;o seja solicitada .. e comprovada pela contratada.
. .
~
.
.

.

'

'

10 - DAS-OBRIGAc;OES DA CONTRATANTE
Cabe a CONTRATANTEas seguintes obnqacoes: .
ti

I

'"·

•

•

'.

.

10~1 - Exercer 'a fiscaliza<;ao da execucao do objeto deste termo de referencla, na forma

prevista na Lei n° 8.666/93.

10.2 - Proporcionar a ernpresa as facilidades e as mforrnacoes necessaries a fim de que possa
desernpenbar normalrnente os servic;os e as obrlqacoes contratadas;
Pra<;a Bernardino Gomes Bezerra, 457 Pentecoste- CE
CNPfi 07.682.651/0001-58
l.1

I

•

Fane: (85) 3352-2617

10.3 - Assegurar os recursos orcarnentartos

e financeiros para custear o contrato;

10.4 - Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos a execucao do contrato,
especial, apllcacao de sancces, alteracoes e revisoes do contrato;

em

10.5 - Aplicar a empresa as sancces regulamentares e contratuais;
-"~ --10.6 --Permitir o acesso a empresa para o cumprimento de suas obrlqacoes:
10.7 - Comunicar oficialmente a empresa as falhas detectadas;
10.8 - Aceitar ou rejeitar a execucao, ap6s a conclusao de cada etapa do objeto, fazendo, por
escrito, as observacoes que julgar necessaries a sua perfeita conclusao e devida ecettacao:
10.9 - Rejeitar qualquer execucao cumprida equivocadamente
ortentacces da Prefeitura Municipal de Pentecoste.

ou em desacordo com as

10.10- Solicitar que seja reexecutada a: obrlqacao rejeitada, adequando-a as especiflcacoes
constantes deste termo de referencta .
.

---

---~~

RESP.ONSA:Bll!ID~DE E OBRIGA~OESD~ <ZONiliM:r.AD

Cabe a empresa CONTRATADA:

-

11.1 - Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, as
obrigac;oes em que se verificarem vfcios, .defeltos .ou tncorrecoes apontadas pela Prefeitura
Municipal de Pentecosts, no prezo' maxi mo· de
(vinte
quatro > horas, contados da clencte.
ou
no
prazo
para
tanto
estabelecido
pela.ftscallzacso:
J,,.,)
,
•
t,.
.
•
..•
.
.
.
;
.

e

24

11.2 -. Cumprir qualsquer forrnalidades e pagar. as multas porventura
~utoridad~s compet~rite~~ decorrentes d.a~ex~cu_c;~g;~d(objeto ora contratado:

impostas

pelas

~~-~ : _Facilitar e _ permitir _a Prefeitura M~n!cip,a!,ide P.E:ntecoste, a qualquer momento, a
repllz_ac;ao de vtstcrta e acornpanhamento do cumprimento do objeto deste termo de
referenda, sem que isso incorra em isencao de· responsabilidade da empresa, assegurado, a
qualquer tempo, o direito a plena ftscaltzaceo:
•.J

1

,;

•

•

-

•

•

li.4-Responder
por todo e qualquer dano que causar a CONTRATANTE, ou a terceiros, ainda
que culposo, por ato praticado por seus prepostos; empregados ou rnandatarlos, ainda que
culposo, eximindo a Prefeltura Municipal de Pentecoste,
de qualquer responsabilidade,
assequrando ao em qualquer caso, o exerdcio do direito de regresso, que ap6s o devido
processamento e garantido o direito de defesa, o prejufzo ensejara o desconto de valores
devidos OU Inscrtcao do debito em dlvlda ativa e a .consequente execucao judicial;
L,

_t

• :.:

'·..

- ... ••

"..:.

~ \

~ .:

J

. . ·'

l

.,

11.5 - Cumprir suas obriqacdes fornecendoprodutos de qualidade, que atendam as normas
tei::n'icas - de:' fabrlcacao, . cabendo-Ihe total . e excluslva responsabilidade
pelo integral
atendimento de toda a legislac;ao pertinente ao fornecimento e assumindo a responsabilidade
por "todos OS. CUStOS incluindo prec;o de- transporte, mao-de-obra para carga e descarga,
tributos edemais custosadicionais;
·.'
.
.

, "'- ...
Prar;aBernardino Gomes Bezerra, ·457 Pentecoste- CE
CNPJ: 07.682.651/0001-58

,-

I

•

Fone: (85) 3352-2617

11.6 - Assumir os custos de substrtutcso de materiais que sejam recusados pela Contratante,
pelos motives constantes neste termo de referencla, correndo por sua conta as despesas
decorrentes desta substltulcao:
11.7 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados
reclamacoes se obrigam a atender prontamente;

pela Contratante,

cujas

11.8 - Eximir-se de divulgar e fornecer dados ou inforrnacoes obtidas em razao do contrato,
... ,~------bem-(:omo
.. utilizar o nome da Prefeitura Municipal de Pentecoste, para fins comerciais ou em
campanhas e produto de publicidade, sem eutortzacao prevla do;
11.9 - Aceitar, nas mesmas condtcoes do ajuste, os acresclmos ou supressoes que se fizerem
nos servic;os ate 25% (vinte e cinco por. cento) do valor da contratacao.
11.10 - No caso de fusao, clsao ou 'Incorporacao da empresa, a Contratante, devera ser
comunicada por escrito sobre essas mudanc;as, e s6 aceltara a nova empresa se dessas
transformacoes nao resultarem prejuizos
perfeita\ execucao do contrato, mantidas as
condlcoes de habilitac;ao e as condlcoes estabelecidas no contrato original.

a

I !_

i

''

I

1i:11.:.Manter durante toda a execucao ao objeto contratual, em compatibilidade com as
obriqacoes · assumidas, todas as condlcoes de habllitacao e quallflcacso exigidas na Lei de
Llcitacoes.
l .

I

.

-

----

- 1L~'!fs~N¢c;esfADMIN1siiR'A~1vA's~~~~~~-------------"'
-;,

12.1 Hcara impedido de licitar e de contratar_ com a Admtnlstracao Publica e sera
descredendado do· Sistema de Cadastro, · pelo prazo de ate cinco a nos, sern prejuizo das
muitas
previstas
em edltal e' no" contrato e des dernals cornmacoes legais, garantido O direito a
f
.
ampla deresa,: o llcltante que, convocado dentro doprazo 'de validade de sua proposta:
J ·~

I

I

I

...

''I

'

1

•

I - ·nao assinar o contrato ou a ata de reqlstro de_ precos: .
if-' r,§o' entreqara docu mentac;ao exigida' noed ital;' ,. ,
III - apresentar docurnentacao falsa;
_
:fcausar'o atraso na execucao do objeto;
' -·
V.l.:.'Q~O.)ri'antivera pfo°posta;. '
I
vr- falhar na execucso do contrato:
vii - fra'udar a execucao do contrato;
Vl.II.- cornportar-se de. modo inidoneo:
'.·._ .. ,·
Ii· - 'declarar lnformacoes falsas; e
.,
I . :
...
'.cometer fraude fiscal.

.

fv·

,

x-

12.1.1 - multa de 10% (dez por cento) sobre--o valor da contrataceo no caso de:
a) recusar em celebrar contrato quando regularmente convocado;
b) apresentar documentacao falsa exigida paraocertarne:
C:) nao manter a proposta OU lance;
t
. _
. ,
d) fraudar na execucao do' contrato;
'
· · ,: ' · ·
e) comportar-se de modo lnldoneo:
1

•

12.1.2·- rnulta morat6ria ·de···o,3% (tres' declrnospor cento) por dia de atraso na entrega de
qualquer objeto contratual solicitado, ate o limite de 10% (dez por cento) sabre o valor do
contrato, ·taso seja inferior a 30 (trint'a) dias, no caso de retardamento na execuc;ao do

...
,

·· ·

• ·

Prat;a Bernardino Gomes Bezerra, 457 Pentecoste- CE
CNPJ: 07.682.651/0001-58
Fone: (85) 3352-2617

J

I.

,.

contrato;

12.1.3 - rnulta rnorat6ria de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, na hip6tese de
atraso superior a 30 (trinta) dias no fornecirnento do objeto contratual;
12.2 - Na hip6tese de ato ilicito, outras ocorrenctas que possarn acarretar transtornos ao
desenvolvimento do contrato, as atividades da Prefeitura Municipal de Pentecoste, desde que
nao caiba a aplicac;ao de sancso rnais grave, ou descurnprirnento por parte do licitante de
-~--- =qualquer das obrigac;5es definidas neste instrurnento, no contrato ou em outros docurnentos
que o cornplernentern, nao abrangidas nos subitens anteriores, serao aplicadas, sern prejufzo
das dernais sancoes previstas na Lei no 8.666/93, alterada e consolidada, e na Lei n.o
10.520/02, as seguintes penas:
12.2.1 - advertencta:
12.2.2 - rnulta de ate 5% (cinco por cento) sobre o valor contratado;
12.3 - O valor da rnulta aplicada devera ser recolhido no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
notificac;ao ou declsao do recurse, por rneio de Docurnento de Cobranc;a;
12.3.1 - Se o valor da rnulta nao for pago, ou deposltado, sera autornaticarnente
do paqarnento a que a Contratada fizer jus;

descontado

12.3.2 - Em caso de tnexlstencla ou insuflciencla de credlto da Contratada, o valor devido sera
cobrado adrninistrativarnente e cobrado rnediante processo de execucao fiscal, corn os
ericargos correspondentes,
12.4 - A Inexecucao "total OU parcial do contrato enseja a sua resclsao, corn as ccnsequencias
contraty.ais e as prevlstas em lei.
.
. . .<,
12.5 -PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO: As sancoes serao aplicadas
processo adrnlrustratlvo, assegurada a arnpla defesa e O contradit6rio;

ap6s

regular

12.5.1 :. No processo de aplicacao de penaltdades' e ·assegurado o direito ao contradit6rio e a
arnpla defesa, garantidos os seguintes prazos de defesa:
a) -'10 (dez)

dias utels para as sancoes exctuslvarnente de rnulta e advertencla:

b) 1-0 ·(dez)

dias corridos para a sancso de irnpedlrnento de licitar e contratar corn a -Prefeitura
Municipal de Pentecoste, e descredenciarnento no cadastro no prazo de ate OS (cinco) anos.

13 - PRAZO DE VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREc;os
13.1 - A ata de Reqistro de Precos tera validade pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da
data de assinatura da rnesrna.

~·

Secretaria de Saude
'

J

..-:-

~

' Prat;a Bernardino Gomes Beierra, 457 Pentecoste- CE
CNPJ: 07.682.651/0001-58
Fone: (85) 3352-2617
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ANEXO II
MINUTA DA PROPOSTA DE PREc;os

PREGAO ELETRONICO N° 24/2022-PE
PROCESSO N°. 2022.07.11.39-PE-FMS

A PREFEITURA

MUNICIPAL DE PENTECOSTE
Prezado(a) Senhor(a),

Atraves do presente declaramos inteira suomtssao aos ditames da Lei n.o 10.520, de 03 de
Setembro de 2002, Lei n° 8.666/93 e suas posteriores atteracoes e, as clausulas e condlcoes
previstas no Edital da Llcttacao supracitada.

t' , . · ·.·

I

D~claramos que no prec;o proposto, estso inclusos todos OS custos necessaries para O
fornecimento do objeto da licitac;ao em referencia, bem como todos os tributos, encargos
trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o
objeto desta licitac;ao, e que influenciem na torrnecao dos prec;os desta Proposta.
Declaramos

ainda . que nao possufmos

ucitacao.

..

'ITEM
·.. ~

nenhurn · fato que nos impec;a de participar desta

ESPECIFICA~i;)ES

..

PERCENTUAl DE
DESCONTO i%) .

·.1.

o.p
ercentualde
R$
I
~

Cotarnos
.,

... '

• I •

p, ,.· .. ~ t

l,

:

':.

·. .

(.--~----)·

r .

Prazo para-a entrega: conforme edital.
O prazo de· validade da ·pro~osta .60 (sessenta) dia,5;:
:.;I,

I

.,

DADOS 'DO REPRESENTANTE LEGAL:

Nome:
•CP.F:

RG:

.Banco

Agencia:

Canta:

Locale data
Ca'rimbo da empresa/ Assinatura do responsavel

· Pra<;a Bernardino comes'sezerre, 457 Pentecoste- CE
CNP): 07.682.651/0001-58

Fone: (85) 3352-2617

_

ANEXO Ill
MODELO DE DECLARA(;AO - EMPREGADOR E PESSOA JURIDICA

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

A

cormssso de llcttacao do PENTECOSTE.

Ref. -Processo N° 2022.07.11.39-PE-FMS

'

.

DECLARA(;AO

................................
:
,inscrita no CNPJ n°
: .. ,por intermedlo
de seu
representante
legal o(a)
, portador (a) da carteira de
identidade n°
e do CPF n°
, DECLARA, para fins do
disposto no incise V, do art. 27 da lei n° 8.666, de 21 de julho de 1993, acrescida pela Lei n°
9.854 de 27 de outubro de 1999, que nao emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e nao emprega menos de dezesseis anos.

Ressa1va: ernpreqa rnenor, -~ partir de quatorze anos, na condlcso de aprendiz
RESPONSAVEL DA EMPRESA
_____

1\'.:;.1

'1 ::

·.,·

-_,de

de __

··:1
J ·:

J

. I

Prar;aBernardino Gomes Bezerra, 457 Pentecoste- CE ·
CNPJ: 07.682.651/0001-58
Fone: (85) 3352-2617

c ).

ANEXO IV
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO
A xxxxxxxxxxxxxxxx, inscrito no CNPJ/MF n2xxxxxxxxxxxxxxx, com sede na xxxxxxxxxxxxxxx
- Bairro xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx-Ceara, CEP - xxxxxxxxxxxxxxxx, doravante denominado
CONTRATANTE, neste ato representado pelo, SECRETARIO DE
Sr.
________
, portador do CPF/MF n°. xxxxxxxxxxx, e do outro lado, a empresa
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
denominado
CONTRATADO,
e
tendo
coma
representa nte a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
RG N. o xxxxxxxxxxxxxxxxx
e CPF N.o
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e tendo em vista o que consta do Processo n2xxxxxxxxxxPREGAO ELETRONICO 24/2022-PE,
em conformidade com o disposto na Lei n2 8.666, de
21.06.93, com as alteracoes posteriores, e demais legislac;ao pertinente, tern justo e acordado
· celebrar o presente Contrato, mediante as clausulas e condlcoes seguintes:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1. Processo de Llcltacao, na modalidade PREGAO ELETRONICO sob o n0024/2022-PE e
PROCESSQNO.2022.07.11.39-PE-FMS em conforrnldade com a Lei Federal NO 8.666/93 - Lei
das Licitacoes Publicas c/c os termos da Lei Federal no 10.520, de 17/07 /2002. E a Lei
Complementar 123.
CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E DA ENTREGA
2.1. REGISTRO DE
, DESTINADOS a
, na
conformidade do ato convocatorio, que juntarnente com a Proposta de Prec;os integram este
termo contratual, independentemente de transcrtcso, para todos os fins e efeitos legais, com
forma de fornecimento parcelada.
,1 . ·

'!

2.2 - O objeto licitado devera ser entregue no munidpio de Pentecoste, devendo a entrega ser
efetuada, em sua totalidade dos quantitativos solicitados na ordem de compra, no prazo

maximo de OS ( cinco) diascontadosapos ~ solicita~ao do setor competente

.

-

.

2.2.1 - A entrega do(s) produto(s) sera .acompanhada e fiscalizada pela CONTRATANTE,
permitida a asslstencta de terceiros.
2.2.3. Tratando-se de produto; facilmente Identlflcavel, que nao necessite de conferencia
minuciosa, seu recebimento provis6rio e definitive, bem coma sua aceltecso efetuar-se-so
concomitantemente, mediante recibo definitive. Caso contrarto sera dado recibo provis6rio, no
qual constara que sua aceltacao dependera de conferencla posterior.
2.3 - Nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993,
recebido:

o objeto desta licitac;ao sera

a) provisoriamente
, no ato da entrega do(s) produto(s),

para posterior verificac;ao da
conformidade do produto com as especiftcacoes do objeto licitado;

(

I

~
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b) definitivamente,
em ate 5 (cinco) dias corridos, contados do recebimento provis6rio, ap6s
a veriflcacao da qualidade e quantidade do produto e consequente aceltacao.

2.4 - 0 procedimento
entregue
Prec;os.

previsto no item anterior visa garantir que o objeto adquirido seja
pela empresa em conformidade com as especiflcacoes definidas na Proposta de

2.5 - No caso de constatecso da inedequacao dos produtos fornecidos as normas
· · · especificadas neste Edita! e na Proposta vencedora a Adrnlnlstracao os recusara,
de imediato ou no prazo maxima de 24 (vinte e quatro) horas adequados as
condlcoes, sob pena de apucacso das penalidades cabfveis, na forma da
instrumento.

e exigencias
devendo ser
supracitadas
lei e deste

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR E REAJUSTE,
3.1 0 presente contrato em valor global de R$ _
(_}, a ser pago na proporcao da entrega
dos bens licitados, segundo as autortzecces de fornecimento/ordens de compra expedida, de
conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestada o recebimentos pelo Setor
competente,acompanhada das Certldoes de regilaridade fiscal, todas atualizadas, observadas
as condlcoes da proposta adjudicada.
3.2 -o pagamento sera efetuado ap6s o encaminhamento da docurnentacao tratada neste
subitem, observadas as disposlcoes editalicias, atraves de credlto na Canta Bancarta do
fornecedor ou atraves de cheque nominal.
3.3 - REAJUSTE: Os valores constantes das propostas nao sofrerao reajuste, salvo os casos
de equilfbrio econornlco-ftnancetro devidamente sacramentado no Art. 65,11 alfnea "d" da Lei
8.666/93 e alterecoes posteriores, o preco podera ser realinhado desde que vartacao do
preco seja solicitada e comprovada pela contratada.
CLAUSULA QUARTA - DA VIGENCIA
4.1. O presente Instrumento produzlra seus [uridicos e legais efeitos a partir da data de sua
esslnatura ate
.
·
.• podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos
na Lei no 8:666/93 e suas postertores atteracoes,
.

I

CLAUSULA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS
5.1. As despesas deste contrato correrio
a conta do Orc;amento da Prefeitura Municipal
de Pentecoste, provenlente 8a dotacao orcamentarta a seguir:
UNIDADE OR(;AMENTARIA

SERVIc;os
1:'

,;

I

I

-

PROJETOS
ATIVIDADES

ELEMENTO
DE
DESPESAS

CLAUSULA SEXTA - DA OBRIGA~AO DAS PARTES
6.1. As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as dtsposicoes do
instrumento convocat6rio, da Le( Federal no 8.666/93, alterada e consolidada e da Lei Federal
n.o 10.520/02.
~.2. 0 CONTRATADO obriga-se a:
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6.2.1 - Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, as
obrigac;5es em que se verificarem vlclos, defeitos ou incorrec;5es apontadas pela Prefeitura
Municipal de Pentecoste, no prazo maxtrno de 24 (vinte e quatro) horas, contados da ciencia,
ou no prazo para tanto estabelecido pela ftscalizacao:

6.2.2

- Cumprir quaisquer formalidades e pagar as multas porventura
autoridades competentes, decorrentes da execucao do objeto ora contratado;

impostas pelas

6.2.3

- Facilitar e permitir a Prefeitura Municipal de Pentecoste,a qualquer memento, a
reauzacao de vistoria e acompanhamento do cumprimento do objeto deste termo de
referencia, sem que isso incorra em tsencao de responsabilidade da empresa, assegurado, a
qualquer tempo, o direito a plena ftscatlzacao:
6.2.4-Responder por todo e qualquer dano que causar a CONTRATANTE, ou a terceiros, ainda
que culposo, por ato praticado por seus prepostos, empregados ou rnandatarlos, ainda que
culposo, eximindo a Prefeitura Municipal de Pentecoste,
de qualquer responsabilidade,
assegurando ao em qualquer caso, o exerdcio do direito de regresso, que ap6s o devido
processamento e garantido o direito de defesa, o prejuizo ensejara o desconto de valores
devidos ou Inscrtcao do deblto em dfvida ativa e a consequente execucao judicial;
I.

6.2.5 - Cumprir suas obrigac;5es fornecendo produtos de qualidade, que atendam as normas
tecnlcas de fabrlcacao, cabendo-lhe ' total e exclusive responsabilidade pelo integral
atendimento de toda a legislac;ao pertinente ao fornecimento e assumindo a responsabilidade
por todos os custos incluindo preco de transporte, mao-de-obra para carga e descarga,
tributes e demais custos adicionais;
6.2.6 - Assumir os custos de substitulcao de materiais que sejam recusados pela Contratante,
pelos motives constantes neste terrno' de referencra,
decorrentes desta substltulcso:

6.2.7

correndo por sua conta as despesas

- Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante,

cujas

reclamac;5es se obrigam a atender prontamente;

6.2.8 - Eximir-se de divulgar e fornecer dados ou informac;5es obtidas em razeo do contrato,
bem como utilizar o nome da Prefeitura Municipal de Pentecoste, para fins comerciais ou em
carnpanhas e produto de publicidade, sem autonzacao previa do;

6.2.9 - Aceitar, nas mesmas condic;5es do ajuste, os acresclrnos ou supress5es que se fizerem
nos services ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor da contratacso.

6.2,10

- No caso de fusao, cisao ou tncorporacso da empresa, a Contratante, devera ser
comunicada por escrito sobre essas mudanc;as, e s6 aceitara a nova empresa se dessas
transformac;5es nao resultarem preju[zos a perfeita execucao do contrato, mantidas as
condic;5esde habilitac;ao e as condic;5es estabelecidas no contrato original.
6.2.11- Manter durante toda a execucao do objeto contratual, em compatibilidade com as
obrigac;5es assumidas, todas as condicoes de habllitacao e qualificac;ao exigidas na Lei de
Licitac;5es.
6.3. 0 CONTRATANTE
obriga-se a:

I
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6.3.1 - Exercer a flsceltzacao
prevista na Lei n° 8.666/93.

da execucao do objeto deste termo de reterencta,

na forma

6.3.2 - Proporcionar a empresa as facilidades e as informacoes necessartas a fim de que possa
desempenhar normalmente os services e as obrtqacoes contratadas;

6.3.3 - Assegurar os recurses orcarnentartos e financeiros para custear o contrato;
- 6.3.4 - -Manifestar-se

formalmente em. todos os atos relatives a execucao do contrato, em
especial, apllcacao de sancoes, alteracoes e revisoes do contrato;

6.3.5 - Aplicar a empresa as sancoes regulamentares e contratuais;
6.3.6 - Permitir o acesso a empresa para o cumprimento de suas obrigac;oes;
6.3.7 - Comunicar oficialmente a empresa as falhas detectadas;
6.3.8 - Aceitar ou rejeitar a execucao, ap6s a conclusao de cada etapa do objeto, fazendo, por
escrito, as observacoes quejulgar necessarias a sua perfeita conclusao e devida
I

\,'

6.3.9 - Rejeitar qualquer execucao cumprida equivocadamente
orlentacces da Prefeitura ·Municipal de Pentecoste.
·
'

.

acettecao:

ou em desacordo com as

:

6.3.10- Solicitar que seja reexecutada a obrigac;ao rejeitada, adequando-a as especlftcacoes
constantes deste termo de referencla.
CLAUSULA' SETIMA - DAS SAN(:OES . . I ..
7.1. Na hip6tese de descurnprlrnento, por parte da Contratada, de qualquer das obrtqacdes
definidas neste instrumento, ou em outros documentos que o complementem, serao aplicadas,
sem prejulzo das sancoes previstas na Lei no 8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes
penas:
7.1.1.Ficara impedido de licitar e de contratar com a Admlntstracao
Publica e sera
descredenciado do Sistema de Cadastro; pelo prazo de ate cinco anos, sem prejuizo das
multas previstas em edital e no contrato e das demais comlnacoes legais, garantido o direito a
ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:
I - nao assinar o contrato ou: a ata de reqlstro de precos:
.
II - nao entregar a docurnentacao exigida no edital;
III - apresentar documentacao falsa;
·
IV - causar o atraso na execucao do objeto;
V - nao mantiver a proposta;
VI - falhar na execucao do contrato;
VII - fraudar a execucao do contrato;
V~II - comportar-se de modo inidoneo;
IX - declarar inforrnacdes falsas; e
X - cometer fraude fiscal.

I- multa de
a)
b)
c)

10% (dez por cento)' sobreo valor da contratacso no caso de:
apresentar docurnentacao falsa exigida para o certame;
nao manter a proposta;
fraudar na execucaodo contrato; .
.
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d)comportar-se de modo lnidoneo:

7.1.2 -multa morat6ria de 0,3% (tres declrnos por cento) por dia de atraso na entrega de
qualquer objeto contratual solicitado, ate o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor do
contrato, caso seja inferior a 30 (trinta) dias, no caso de retardamento na execucao do
contrato;
7.1.3 -multa morat6ria de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado,
- - -· -atraso superior a 30 (trinta) dias no fornecimento do objeto contratual;

na hip6tese de

7.2 - Na hip6tese de ato ilicito, outras ocorrencias que possam acarretar transtornos ao
desenvolvimento do contrato, as atividades daPrefeitura Municipal de Pentecoste, desde que
nao caiba a aplicacao de sancso mais grave, ou descumprimento por parte do licitante de
qualquer das obriqacdes definidas neste instrumento, no contrato ou em outros documentos
que o complementem, nao abrangidas nos subitens anteriores, serso aplicadas, sem prejuizo
das demais sancoes previstas na Lei no 8.666/93, alterada e consolidada, e na Lei n.o
10.520/02, as seguintes penas:
7.2.1 -advertencta: ·
7.2.2 -multa de ate 5% (cinco por cento) 'sobre o valor contratado;
7.3 - O valor da multa aplicada devera ser recolhtdo' no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
notlflcacao ou decisao do recurse, por meio de Documento de Cobranc;a;

7.3.1 - Seo valor da multa nao for pago, 'ou depositado, sera automaticamente descontado do
pag"amento 'a que a Contratada fizer jus;

•

'

.

:

I

7;3.2 - Em caso de inexlstencia ou tnsuftclencla de ·credito da Contratada, o valor devido sera
cobrado · adrnlnlstratlvamente ·e cobrado medlante processo de execucao fiscal, com os
encargos correspondentes. :
7.4 - A tnexecucao total ou parcial do contrato enseja a sua rescisao, com as consequenclas
contratuals e as previstas em lei.

7..s

-PROCEDIMENTOADMINISTRATIVO:As sancoes serao aplicadas ap6s regular processo

administrative, assegurada a ampla defesa e o contradit6rio;

e

7.5.1 - No processo de aplicacso de penalidades assegurado o direito ao contradit6rio e
ampla defesa, garantidos os seguintes prazos de defesa:
a) -·010 (dez) dias utels para as sancoes excluslvamente

a

de multa e advertencia:

.

.

b) 10 (dez) dias corridos para a sanc;ao·de impedimento de licitar e contratar com a -Prefeitura
Municipal de Pentecoste, e descredenciamento no cadastro no prazo de ate OS (cinco) anos.

CLAUSULA OITAVA - DA RESCISAO
8.1. A inexecucao total ou parcial do presente contrato enseja a sua resclsao, com as
consequenctas contratuais, as previstas em lei e no Edital.
Pra~aBernardino Gomes Bezerra, 457 Pentecoste- CE
CNP): 07.682.651/0001-58
~one: (85) 3352-2617
I·
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8.2. Alern da apllcacao das multas ja previstas, o presente contrato flcara rescindido de pleno
direito, independente de notlficacao judicial ou extrajudicial, sem que assista a Contratada o
direito de reclamar lndenlzacoes relativas as despesas decorrentes de encargos provenientes
da sua execucao, ocorrendo quaisquer tnfracdes as suas clausulas e condtcoes ou nas
hip6teses previstas na Legislac;ao, na forma dos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93.
8.3. 0 procedimento de resclsao observers os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei de
Licitac;oes.
·· _,.., CLAUSULA NONA- DO FORO

9.1. O foro competente para dirimir questoes relacionadas com o Presente Contrato, que nao
sejam resolvidas pela via administrativa, e o daComarca de Pentecoste, por forc;a da
dtsposlcao contida no § 20 do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada e
consol idada.
Assim pactuadas, as partes firmam o presente Instrumento, perante testemunhas que tarnbern
o assinam, para que produza os seus jurfdicos e legais efeitos.
Pentecoste- CE, _
'

de __

I

de __

.

CONTRATADO

CONTRATANTE

I•

Testemunhas:

1. -------------------•

2.

I

~
'I

.....

'
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ANEXO V
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREc;os

Ata de Registro de Pre~os no __

/ __

.

--~~eg~ono 2022.07.11.39-PE-FMS
Ata de Registro de Prec;os, conforme dellberacao da Ata do Pregao no 2022.07.11.39-PE-FMS do respectivo resultado homologado, que vai assinada pelo titular da Secretaria de Saude,
gestor(a) do Registro de Prec;os, pelos representantes legais dos detentores do registro de
precos, todos qualificados e relacionados ao final, a qual sera regida pelas ctausulas e
condtcoes seguintes:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
O presente instrumento fundamenta-se:
I. No Pregao no 2022.07.11.39-PE-FMS
..'
II. Nos termos do Decreto Federal NO 7.892/2013
III. Na Lei Federal n.P 8.666, de 21.6.93 e suas alteracoes,
IV. Na Lei Federal n.o 10.520, de 17.7.02
CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO . .
A presente Ata tern por objeto REGISTRO DE PREc;os PARA AQUISic;OES FUTURAS DE
MEDICAMENTOS, ETICOS, GENERICOS E SIMILARES, DO CATALOGO DA ABC FARMA
QUE NAO CONSTAM NO PROGRAMA DE PACTUAc;Ao INTEGRADA (PPI) DA ATENc;Ao
BASICA, cujas especlficacdes e quantitativos encontram-se detalhados no. Anexo I - Termo de
R~ferencia do edital de Pregao no 2022.07. ll.39-PE-FMS, que passa a fazer pa rte desta Ata,
juhtarnente com as propostas de prec;os apresentadas pelos fcrnecedores classificados em
pr'.inieiro luqar, Conforme consta nos autos do Processo n° 2022.07.11.39'-PE-FMS.
SUbdausula Unica - Este instrurnento 'nao obriqa a Adrntntstracao a 'flrrnar contratacces:
excl~sivamente por seu Interrnedlo, podendo realizar ucttacoes espedficas, obedecida a
legislac;ao pertinente, sem que, desse fato, caiba recurse ou lndenizacao de qualquer especle
aos detentores do registro de prec;os, sendo-lhes assegurado a preferencta, em igualdade de
condfc;oes. ' '
.
. ' ..
CLAUSULA'TERCEIRA - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREc;os
A. presente Ata de Registro de Prec;os 'tera valldade pelo prazo de 12 (doze) meses,

contado da data de asstnatura,

·

CLAUSULA QUARTA - ·oA GERENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREc;os
Cabera A SECRETARIA DE SAUDE, o ·gerenciamento deste mstrurnento, no seu aspecto
operacional e nas questoes legais, em conformidade com as normas do Decreto Municipal n°
025/2013,
I
I·,

Ci..AUSULAQUINTA - DA UTILIZA<;AO PA ATA 'DE REGISTRO DE PR~c;os
.
Em decorrencia da publicac;ao desta Ata, o participante do SRP podera emitir · ordem de
cornpra,
ficando o prazo para o fornectrriento de
acordo
com o especificado
no Edital e Termo
.
,..
,.
.
I
de Referencia do presente processo.
·
'.
·
.
' '
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SubclausulaPrimeira-AAta de Registro de Prec;os uma vez lavrada e assinada, nao obriga a
Adrnlnlstracao a firmar as contratacoes que dela poderao advir, ficando-lhe facultada a
utilizac;ao de procedimento de licitac;ao, respeitados os dispositivos da Lei Federal 8.666/1993,
sendo assegurado ao detentor do registro de prec;os a preterencla em igualdade de condtcoes.
Subclausula segunda -0 participante do SRP (Sistema de Registro de Prec;os), quando
necessitar, efetuara aqulsicoes junto aos detentores de prec;os registrados na Ata de Registro
de Prec;os, de acordo com os quantitativos e especiftcacoes previstos, durante a vigencia do
documento supracitado.
Subclausula terceira -Os detentores de prec;os registrados ficarao obrigados a executar o
objeto licitado ao participante do SRP (Sistema de Registro de Prec;os), nos prazos e condlcoes
definidos no Termo de Referencla deste edital.
SubclausulaQuarta - A ata de registro de prec;os, durante sua vigencia, podera ser utilizada
por qualquer 6rgao ou entidade da adrnlnistracao publlca municipal que nao tenha participado
do certame licitat6rio, mediante anuencla do 6rgao gerenciador.
Subclausula quinta -Os 6rgaos e entidades que nao participaram do registro de prec;os,
quando desejarem fazer uso da ata de registro de prec;os, deverao consultar o 6rgao
gerenciador da ata para rnanttestacso sobre a possibilidade de adesao.
Subclausula sexta -Cabera ao beneflclario da ata de registro de prec;os, observadas as
condlcoes nela estabelecidas, optar pela acettacao ou nao do fornecimento decorrente de
adesao, desde que nao prejudique as obrtqacoes presentes e futuras decorrentes da ata,
assumidas com o 6rgao gerenciador e 6rgaos participantes.
Subclausula setima - As aqutsrcoes ou contratacoes adicionais a que se refere este artigo
nao poderao exceder, por 6rgao ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens
do instrumento convocat6rio e registrados na ata de registro de prec;os para o 6rgao
gerenciador e 6rgaos participantes.
Subclausula oitava - O quantitative decorrente das adesoes a ata de registro de prec;os nao
podera exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de
registro de prec;os para o 6rgao gerenciador e 6rgaos participantes, independente do nurnero
de 6rgaos nao participantes que aderirem.
Subclausula nona - Ap6s a autorizacao do 6rgao gerenciador, o 6rgao nao participante
devera efetivar a aquisic;ao ou contratecao solicitada em ate noventa dias, observado o prazo
de vigencia da ata.
Subclausula decima -compete ao 6rgao nao participante os atos relatives a cobranc;a do
cumprimento pelo fornecedor das obrlqacoes assumidas e a aplicacao, observada a ampla
defesa e o contradit6rio,
de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de
clausulas contratuais, em relaceo as suas pr6prias contratacces, informando as ocorrencias ao
6rgao gerenciador.
CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAc;OES E RESPONSABILIDADES
Os slqnatartos desta Ata de Registro de Prec;os assumem as obnqacoes e responsabilidades
constantes no Decreto Municipal de Registro de Prec;os n° 25/2013.
Subclausula Primeira - Cabera ao 6rgao participante, as atrtbutcoes que the sac conferidas
nos termos dos incises do art. so, do Decreto Municipal n° 25/2013 e:
I - proporcionar a empresa vencedora, todas as condlcoes necessarias ao pleno cumprimento
das obrigac;oes decorrentes da presente licitac;ao;
II - Comunicar a Empresa Vencedora toda e qualquer ocorrencla relacionada com a execucao
doobjeto licitado, diligenciando nos cases que exigirem provldencias corretivas;
III -Solicitar a execucao do objeto licitado atraves da ernlssao de nota de empenhe e/ou
Ordem de compra.
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IV - Fiscalizar a execucao do objeto licitado, atraves de sua unidade competente, podendo, em
decorrencta, solicitar providencias da empresa vencedora, que atendera ou justlflcara de
imediato.
V -Notificar a empresa vencedora de qualquer irregularidade decorrente da execucao do objeto
licitado.
VI - Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.
VII -Providenciar o pagamento a vista das Notas Fiscais/Faturas e recibo, devidamente
atestadas pelo setor competente.
-SubclausulaSegunda -- O detentor do registro de prec;os, durante o prazo de validade desta
Ata, fica obrigado a:
I -Entregar o objeto licitado de conformidade com as condicoes e prazos estabelecidos no
Edital, bem como no Termo de referencta na Ata de Registro de prec;os e de acordo com as
exigencias administrativas.
II - Manter durante toda a execucso do objeto, compatibilidade com as obriqacoes assumidas,
todas as condicoes de habllitacao e qualiflcacao exigidas na Lei de ttcttacoes:
III - Arcar com eventuais prejuizos causados ao Municipio/ou terceiros, provocados por
lneflclencta ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na
execuc;ao;
IV - Corrigir, reparar, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em
parte, qualquer item em que se verifiquern defeito ou mau funcionamento.
~.: Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sabre
a execucao, inclusive as obrtqacoes relativas a salarlos, prevldencia social, impostos, encargos
socials e outras provldencias, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis
trabalhistas e espedficas de' acidentes do trabalho
legislac;ao correlata, apllcavels ao pessoal
ernpreqado na execucao. .
.
VI - Prestar imediatamente as mforrnacoes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pefrj~Municipio·, salvo quando lmpllcarern
'indag'ac;oes de carater tecnlco, hip6tese em que
serao respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
VII !..Substituir ou reparar 'o objeto licitado que cornprovadamente apresente condlcoes de
defeito ou em desconformidade com as especlflcacdes deste termo, no prazo fixado pelo(s)
6rgao(s)/entidade(s) participante(s) do SRP (Sistema de Registro de Prec;os), contado da sua
notlflcacao.
.

e

em

'

CLAUSULA SETIMA - DOS PREc;:os REGISTRADOS
Os precos registrados sao os precos unltarios ofertados nas propostas das slqnatarias desta
Ata, os quais estao relacionados no Mapa de Precos dos itens, anexo a este instrumento e
se.rvirao de base para futuras aquistcoes,' observadas as condtcoes de mercado.
CLAUSULA:OITAVA' - DA·REVISAO DOS PREc;:os REGISTRADOS
bs prec;os registrados nao sotrerao reajuste, salvo os casos previstos no art. 16, do Decreto
Municipal n° 25/2013.
: ·
· '
·
CLAUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DO. REGISTRO DE PREc;:os
Os precos registrados na presente Ata, podereo set. cancelados de pleno direito, nas sltuacoes
previstas no art. 19, e na forma do art. 20, ambos do Decreto Municipal n° 25/2013.
CLAUSULA DECIMA - DAS CONDic;:OES PARA A· AQUISic;:AO
As Aquisic;oes com os fornecedores registrados serao formalizadas pelo 6rgao interessado por
lnterrnedlo de instrumento contratual, erntssao de nota de empenho de despesa, autcrizacao
de compra ou outro instrumento habil, conforme o art. 62 da Lei n° 8.666. de 1993.
Subclausula Primeira - Caso o fornecedor classificado em primeiro lugar, nao cumprir o
prazo estabelecido pelos 6rgaos participantes, ou se recuse a efetuar o fornecimento, tera o
seu registro de prec;o cancelado, sem prejuizo das demais sancoes previstas em lei.
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Subclausula Segunda - Neste caso, o 6rgao participante cornurucara ao 6rgao gestor,
competindo a este convocar sucessivamente por ordem de classlflcecao, os demais
fornecedores.
·
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO
Subclausula Primeira - Quanta a entrega: O objeto licitado devera ser entregue no municipio
de Pentecoste, devendo a entrega ser efetuada, em sua totalidade dos quantitativos solicitados
na ordem de compra, no prazo maxfmo de OS (cinco) dias contados api>s a solicitac;ao
do setor competente.
a) Os atrasos ocasionados por motive de forc;a maior ou caso fortuito, desde que justificados
ate 02 (dais) dias utels antes do termlno do prazo de entrega, e aceitos pela contratante, nao
serao considerados coma inadimplemento contratual.
Subclausula Segunda - Quanta ao recebimento:
b)Tratando-se de produto facilmente ldenttflcavel, que nao necessite de conferencla minuciosa,
seu recebimento
provisono
e definitive,
bem coma sua aceltacao etetuar-se-so
concomitantemente, mediante recibo definitive. Caso contrario o recebimento se efettvara nos
seguintes termos:
c) Provisoriamente, para efeito de posterior vertncacso da conformidade do objeto licitado
com a especlflcacao:
d) Definitivamente, apes a venncacao da qualidade, quantidade e marca do objeto licitado e
consequente acettacso pelo setor competente
e)- O procedimento previsto no item anterior visa garantir que o objeto adquirido seja
entregue pela empresa em conformidade com as especificac;6es definidas na Proposta de
Prec;os.
f) - No caso de constataceo da inadequacao dos produtos fornecidos as normas e exigencias
especificadas neste Edital e na Proposta vencedora a Adrnlnlstracao os recusara, devendo ser
de imediato ou no prazo maxima de 24 (vinte e quatro) horas adequados as supracitadas
condic;6es, sob pena de aplicacao das penalidades cabfveis, na forma da lei e deste
instrumento
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO PAGAMENTO
O pagamento advindo do objeto desta Ata de Registro de Prec;os sera proveniente dos
recurses do(s) 6rgao(s) participante(s).
SubclausulaPrimeira-0 pagamento sera efetuado de acordo com entrega do objeto a vista
de fatura que devera ser apresentada pela contratada, atestada e visada pelo 6rgao
competente.
Subclausula Segunda - O pagamento sere efetuado ap6s o fornecimento do objeto licitado,
observadas as disposic;6es editalicias, atraves de credito na Canta Bancaria do fornecedor ou
atraves de cheque nominal.
Subclausula terceira-A Empresa vencedora devera apresentar, junta com a fatura, coma
condicao para que o pagamento seja efetuado, os comprovantes de regularidade fiscal.
Subclausula Terceira - Nao sera efetuado qualquer pagamento a contratada, em caso de
descumprimento das condic;6es de habllltacao e quallflcacao exigidas na ltcttacao.
Subclausula Quarta - E vedada a reauzacao de pagamento antes da execucao do objeto ou
se o mesmo nao estiver de acordo com as especificac;6es do Anexo I - Termo de Referencia do
edital do Pregao no 2022.07.11.39-PE-FMS.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DAS SAN<;OES ADMINISTRATIVAS

A empresa que, convocada dentro do prazo de eficacla de sua proposta, nao Assinar a Ata de
Registro de Prec;os, deixar de entregar documentacao exigida para o certame ou apresentar
docurnentacao falsa. Ensejar o retardamento da execucao de seu objeto, nao mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execucao, comportar-se de modo lrudoneo ou cometer fraude
fiscal, segundo resultar apurado em processo regular pela autoridade competente., flcara
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impedida de licitar e contratar com a Adrrunistracao Publlca, sem prejuizo de ter cancelado o
respectivo registro no sistema de cadastramento de fornecedores deste Munidpio, pelo prazo
de ate OS (cinco) anos, alern de sujeitar-se as multas previstas neste edital, bem como as
demais corntnacoes legais.
Subclausula Primeira - Ao siqnatarto da Ata de Registro de precos, total ou parcialmente
inadimplente serao aplicadas as sancoes · previstas nos art. 86 e 87 da Lei federal no
8.666/93, a saber:
a) advertencia, nas hip6teses de execucao irregular de que nao resulte prejuizo para a
administracao;
b) multa, que nao excedera, em seu total, 10% (dez por cento) do valor registrado, nas
hip6teses de inexecucao, com ou sem prejuizo para a adrnlnlstracao:
c) suspensao ternporana de parttcipacao em licita~ao e impedimento para contratar com a
Adrnlnlstracao Municipal, por prazo nao superior a dois anos, nas hip6teses de execucao
irregular, atrasos ou mexecucao de que resulte prejuizo para a adrntntstracao;
d) dectaracao de inidoneidade para licitar e contratar com a Adrnlnlstracao Publica enquanto
perdurarem os seus motivos determinantes ou ate que seja promovida reabllltacao perante a
autoridade que aplicou a penalidade, nas hip6teses em que a execucao irregular, os atrasos ou
a rnexecucao associem-se a pratica de ilicito penal.
Subclausula Segunda - ·A penalidade estabelecida na letra "b"da subctausuta anterior
podera Ser aplica de forma isolada OU curnulatlvarnente com qualquer das demais.
e) Ocorrendo atraso na execucao, por culpa da -contratada, ser-Ihe-a aplicada multa morat6ria
de 1 % (um por cento), por dia util, sobre o valor da aquisrcao em atraso, constituindo-se a
mora independentemente de notiftcacao ou tnterpetacao.
f)- As multas previstas nesta clausula nao tern natureza compensat6ria e o seu pagamento
nao elide a responsabilidade da Contratada por danos causados ao Contratante.
g)- As penalidades acima descritas poderao ser aplicadas, sem prejuizo do disposto no art. 7°
da Lei federal no 10.520/02.
CLAUSULA DECIMA QUARTA DA CESSAO OU DA TRANSFERENCIA
O objeto da presente Ata de Registro de Pre~os nao podera ser objeto
subcontratecao ou transferencla, no todo ou em parte.

de cessao,

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO
Fica eleito o foro do munidpio de PENTECOSTE do Estado do Ceara, para conhecer das
questoes relacionadas com a presente Ata que nao possam ser resolvidas pelos meios
administrativos.
Assinam esta Ata, os slqnatartos relacionados e qualificados a seguir, os quais firmam o
compromisso de zelar pelo fiel cumprimento das suas ctausulas e condicoes.
PENTECOSTE- CE, __
Siqnetarlos:

'.

de

de __

DETENTORES DO REG. DE PRE~OS:
REPRESENT ANTE:
CARGO:
CPF:
ASSINATURA:

ORGAO GES1'0R:
NOME DO TITULAR:
CARGO:
CPF:
ASSINA TURA:
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ANEXO UNICO DA ATA DE REGISTRO DE PRE<;OS No __
MAPA DE PRE<;OS
FORNECEDOR:

/ __

.

_

e

Este documento
parte da Ata de Registro de Prec;os acima referenciada, celebrada entre o
Munidpio de PENTECOSTEatraves da Secretaria de saude, e os fornecedores, cujos precos
estao a seguir registrados par item, em face da realtzacao do Pregao no 2022.07.11.39-PE-- - FMS...

ITEM

VALOR
ESTIMADO (R$)

ESPECIFICA<;AO

PENTECOSTE-CE,

de

de

PERCENTUAL DE
DESCONTO (O/o)

_

Siqnatarics:
DETENTORES DO REG. DE PRE(;:OS:
REPRESENT ANTE:
CARGO:
CPF:
ASSINA TURA:

ORGAO GESTOR:
NOME DO TITULAR:
CARGO:
CPF:
ASSINA TURA:
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AVISO DE LICITACAO

A corntssao de Llcltacdes do munidpio de Pentecoste torna publlco que se encontra a
dlsposicao dos interessados, a licitac;ao na modalidade Pregao na forma eletrontca,
! .

nQ24/2022-PE,

processo no 2022.07.11.39-PE-FMS,

item, cujo objeto

e

e

do tipo Maior desconto por

a REGISTRO DE PRE(:05 PARA AQUISI«;OES FUTURAS DE

MEDICAMENTOS, ETICOS, GENERICOS E SIMILARES,

DO CATALOGO DA ABC

FARMA QUE NAO CONSTAM NO PROGRAMA DE PACTUA«;AO INTEGRADA (PPI)
DA ATEN«;AO BASICA. A realizar-se no dla 26 DE JULHO DE 2022, as 09h30min

(horartc

de Brasma),

lnformacoes na

no portal

sala da corntssao

www.comprasgovernamentais.gov.br,
de ttcltacao,

situada

maiores

na · Rua Dr. Moreira de

Azevedo S/N, - Centro - Pentecoste - Estado do Ceara, maiores tnformacoes. pelo
telefone (85) 3352-2617 / (85) 9169-2701 e nos sites www.tce.ce.gov.br
www.cornprasgovernamentais.gov.br.

·

PENTECOSTE(~E), 13 DE JULHO DE 2022

,.· ·
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IVINA KAGILA BEZERRA DE ALMEIDA

PUBLICAR, para circular no dia 14/07/2022, nos seguintes veiculos de comuncacao:
1, . •

•
'~ -

JORNAL DIARIO DO NORDESTE :
DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA.
. . :i

.

!
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UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRET ARIA DE SAUDE
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