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I . DO OAJETO

cnP' urr, t4/oo

PROCESSO ÂDM.INISTRÂTM No 3010.200a.10/ 2021
PR_E-GAO ELETRONIO Í{o O1O/202r _ SISTEMA REGISTRO DE pREçOS - SRpTIPO: ME OR PREco/ ITEM
DÂTA:21l10/2O21
ÂBERTURÁ: 09:OO HoRÁs

PREGÃO ELETRôNICO NO OÍ:OIilO}L

DÂTÂ DA REALIZÂçÂO DA SESSÃO: ês 09:00:OO horas do dia 2t de Outubro de 2021, horário deErasília-DF Locêl : u,ww,bbmneükitâco€s.com.br

A PREFEITUR^ i,fUNICtpÂL DE PASTOS BONS, Estado do t4aranhão, torna pubtico pa.a:onhecimento dos rnteres:ac,os oup no dià zf ae o-uurtro aããõirl-a, õf ,oo 1nor.) hoÍas, que na-Co_missão pe.manente de L,c,tação, Av: Domrngos Sertào, No úôã. ã""ã'Sa" losé, pastos Bons/t4A.realizara licitação, na modalidade pREGÃo, na forma eLfràolttca, n"?ãr.n" ou neqistro de preços, comcriterio de-.lulgamento menor preço, por item, nos termos da Lei n" iO-s)0, de 17 de julho de 2002,Decreto no 10 024, de 20 de setembro de-2019, Decret" rúiJ i.gszããite.ado pero Decreto ,*erarno 9.488/13, !a Lei complementar ni rz^s, 
-{e_ f-t !e 6gr"Ãor" J" lôõá, ãa Le. n" ll.48g, de ls dejiJnho. de 2007, De(rero r4unicipat no 006/2021, de 0+ de lãÃ"í. ou 2021, aplicando-se,subsidranamente, a Lei no 8.666, de 21 de junho de tss:, 

" 
u, 

"nóeÃiú, "rt"t"t".,d", 
neste Edital.

DATÁ DO RECEBIMEÍ{TO DAS PROPOSTAS: A padrr das l2:30r00 (doze e rnnta) do dia 07 deOutubro de 2021 are ás 08:55:00 do dia 2 t de Out.rbro o" ioir. 
- -- -- '-

-L10 0bleto da presente ricitação e a escorha,da propoJta mais vantajosa para o fomecimento de gasesmedicinais (recarqa) para atender as necessidades da secretar;a úrnãá"r'J" su,io", *o aur"náu,, *údemanda, Incruindo o serviço de entrega dos pÍodutos na sede do rquÁraipio, ,", ónus a contíatante,de conrormidade com as quantidades À especàs controas no a"à-" i-- iínü<i 
-óe 

ãri-eãt-^,trr, p'li",iintegrante deste Edital.

12 A quantidêde indicada no Termo de Referência (ANExo I) é apenas estimativa de consumo e s€rásolicitada de acordo com as necessidades da Secretaria r,r"úipuiã Ç,:ãà, podendo ser utitizada notodo ou em pane dentÍo do exercicio frnanceiro e a varidaoe da iut*u Àããu e"girao oe preços - ARp.

1.3 O criterio de julgamento adotado s€rá o-menor preço por item, observadas as exigências contidasneste Edital e sêus Anexos quanto ôs especiÍlcações do ;bjeto.

2 - OO n,EGISTRO DE PREçOS

2.1 As regras referentes aos órgãos gerencjador e participantes, bem como a eventuais adesôes são asque constam no TERM. DE REFERÊNC* e minuta de Ati o" nóiri. Jã lôs, consrante neste Editar.

A! Ih,nillso. s€fli1o n.'t {ltxr. §ro J0§!,_ I,rsk,\ Iloís-Àr^. (.t,t, ôJ ,i70.0íÍr
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3 . DO CREDEÍICIAIIE'{TO

3.1 os procedimentos para credenciamento e obtenção da châve e senha de acesso poderão ser iniciados
diretamente no site de licitaçôes no endereço eretrônico www.tbmnedkitacoes.om.br. aiãiiá
"credenciamento - licitantes (fomecedores),'.

3.2 o credenciamento junto ao provedor do sistema imprica a Íesponsabiridade do ricitante ou de s€u
representante regar e a presunção de sua capacidade tecnica para rearizãção das transãçôes inerentes a
este Pregão.

3.3 o licitante responsabiriza-se excrusavã e formarmente peras transàçôes efêtuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados daretamente
ou por seu Íepresentante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidadepromotora da licitação por eventuais danos decorÍentes de uso indevido das crcdenciais ãe acesso, ainda

- que por tercelros.

3.4 É de responsabiridade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais sobre ocredenciamento no slstema eletrônico e poderão ser dirimidas atraves da centrat de atendimento aoslicitantes, por telefone, WhatsApp-, Chat ou e_mail, disponíveis no endereço eletrônico
www.bbmnetlicitacoes,com.br. e môntêlos atualizados junto aos árgãos responsáveis peía info;;çã;,
devendo proceder, imediatamente, a correção ou a arteráção dos regútros tào togo ident'inqr" inio.,-JÉá
ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5 A-não obseÍvância do disposto no subítem anterior poderá enseiar descrassificação no MoMENTo
DA HABILITAÇAO

3 6 Qualquer dúvidâ dos interessados em reração ao acesso no sistema BBMNÊT Licitações poderá ser
esclarecida atraves dos canais de atendimento da Borsa Bíasireira de r4ercadorias, oe {qunáa a sexta-feira, das 8:00 as 18:00 horas (horário de Brasília) atraves dos canais informados no sitewww.bbmnedicitaco€s.com.bÍ.

v4 - DA PARTICTP çlO t{O PREG^O

4.1 Poderão-participâr deste pregâo interessados cujo ramo de atividade seja compatÍver com o objeto
desta licitação, e que estejam com Credenciamento regutar no Sistema de Cadastramento Unificadó de
Fomecedores " SICAF, conforme disposto no art. 90 d; tN SEGES/MP no 3, de 2018 e qualquer firma
individual ou soc,edade, reguraÍmente estabetecida no pais, que seiam especiarizadas no objeto deía
licitação e que satisfaçam todas as exigênciâs, especificaçôes e nármas iontidas neste Edital ê seus
Anexos e sejam detentoras de senha para participar de procedimentos eletrônicos junto ô Bolsa grasileira
de Mercadorias.

4.2 .O(s) licitante(s) devera(ao) promover(em) a sua inscrição e credenciômento para participar do
Pregão, diíetômente no site da Borsa Brasireira de r4ercadoriis - r,vww.bbmnetricitacoes.com.br, ate o
horário fixado no edital para inscrição e cadastramento,

4-3 A participação nesta ticitação é restrita às t4icroempresas (ME), Empresas de pequeno porte (Epp) e
Microempreendedor Indavaduar (r"1EI), regarmente autorizados a aiuarem no ramo pertinente ao objeto
desta licitação, que atendam a todas as exjgências contidas neste Edital e que apresenteÁ a
documeôtaçâo soticitadô neste Edital.

^\ 
l)o ins.'{ \.nô. D.l ([I)_ s.lo J.\Lr. lk!t{,5 8(rn-t\lÂ. ( l:p ôJ B,-0,t,0t)
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4.4 Consideram-se Microempresas (ME), Empresas de pequeno porte (Epp) e Microempreendedor
Individual (MEI) aptos à participação no presente certame, aqueles que píeenchem os requisltos do art.
3.o, da Lei Complementar n.o 125/2006, atterada peta Lei Complementar nl 147 t20214.

4.5 Não poderão participar desta licitação os interessados:

a) Proibidos de participa[ de licitaçôes e celebrar contratos administrâtivos, na forma da legislação
vigente;

b) que não atendâm as condições deíe Editat e seu(s) anexo(s);

c) eÍrangeiros que não tenham representaçâo legal no Brasil com poderes expressos para receber
citação e responder administrativa ou iudicialmente;

d) que se enquadrem nas vedaçôes previstas no artigo 9o da Lei no 8.666, de 1993;

e) que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou
liquidação.

f) entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio.

9) organizações da sociedade civil de Inteíessê público - osclp, atuando nessa condição (Acordão
n" 74612014-TCU-plenario).

4.6. Como condição para participação no pregão, a licitante assinalara ,,sim" ou ,,não,' 
em campo próprio

do siíema eletrônico, relativo as seguintes declârações:

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3o da Lei Complementar no 12S, de 2006,
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts, 42 a 49;

b) nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalação do campo ,,não,, impedira o prosseguimento no certame;

c) nos itens em que-a participação não for exclusiva para microempresas e empÍesas de pequeno
porte, ô assinalação do campo "não" apenas produzira o efeito de o licitante não ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar no 12S, de 2006, mesmo que microempresô,
empresa de pequeno porte.

d) que esta ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

e) que cumpre os requisitos para a hdbilitação deílnídos no Edital e que a píoposta apresentada
esta em conformidade com as exigências editalíssimas;

0 que inexistem fatos impeditivos para sua habiritação no certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrêncaas posterioíes;

g) que não emprega menor de l8 anos em tÍabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz. nos termos ão

.\\ l)r!nÍr!o\ \.r.lito."t.r,txr. \:lo.l(r\(.. t\\x!\ Ítorr\-íU^_ (.1 p ô5 lt7(!íIrr,
l,Nl^ll (Ilpa\r o\ttttrr\nru 4 gm,r it tonr
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artigo 7o, XXXIII, da Constituição;

h) que a proposta foi elaborada de formô independente, nos termos da Instrução Normativa
SLTI/MP n. 2, de 16 de setembro de 2009.

i) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forçado, observando o disposto nos incisos III e Mo art. 1o e no inciso IU do art. 50 da
Constituição Federal;

j) que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de res€rva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da previdência Social e que
atendam as regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art.93 da Lei
no 8.213, de 24 de iulho de 1991.

v 4.7 A declaíação Íalsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitara o Íicitante as sanções
pÍevistas em lei e neste Edital.

5-D APLESf,itT çIO DA PnOFOSIA E DOS DOCUtitEÍtÍos DE HAIILrÍ ç^O

5.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema. concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do obieto ofertado e o preço,
até a data e o horário estabelecidos para abertuÍa da sessão pública, quando, então, enceÍrar-s;-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

5.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrera
por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado ê subsequente
encaminhamento da proposta de preços, por meio do sistema eletrônico no stio
www.bbmnetlicitacoes.com.br.

5.3 Os licitantes deverão estar com os documentos de habititação atualizados junto ao SICÁF, para a
devida verificação junto sistemas, sob pena de desclassificação caso não esteja atuatizados.

5.4 As Microempresas e Empresas de pequeno porte deverão encaminhar a documentação de
habilitação, aindã que haia alguma restrição de regulaídade fiscat e trabalhista, nos termos do art. 43,
§ 1o da LC no 125, de 2006.

5,5 Incumbira ao licatante acompanhar as operações no sistema eletÍônico durante a sessão púb,ica do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservâncaa de
quaisquer mens€gens emitidas Oelo sistema ou de sua desconexão.

5.6 Até a abeítura dô sessão pública, os ticitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitação anterio.mente inseridos no sistema;

5.7 Não será estabelecidà, nessa etapa do certame, ordem de classiflcaçâo entÍe as propostas
apresentadas, o que somente ocoÍera ôpós a realização dos pro.edimentos de negociação e julqamento
da propostâ.

5.8 Caso haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão, o siíema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retoÍnando o

^t 
lXulr[to\ Ssnilo n" I Irl)i). Sil,' ]r\§, l,ir\«r 8trl\-\lÂ. ( lI ír! li?t,-t)ix,
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6.1 O licitant€ deverá enviar sua
seguintes campos:
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Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem preiuízo dos atos realizados.

5.9 Quando a desconexão persistir por tempo superioÍ a lO (dez) minutos, a sessão do pregão será
suspensa e terá reinício somente Após reagendamento/comunicação expressa aos participantes via
"chat" do sistemô eletónico, onde será designado dia e hora para a continuadade da sessão.

5.10 Caso exista a necessidade de ser suspenso o pregão. tendo em vista a quantidade de lotes, o
Pregoeiro designara novo dia e horário para a continuidade do certame.

5.11o andamento do procedimento de ricitação entre a data de abertura dâs propostas e a adjudicação
do objeto deve ser acompônhado pelos participãntes por meio do portal "www.bbmnetiicitacoes.com.ór,',
que veiculara avisos, convocações, descrassiÍicações de ricitantes, justificativas e oúras decisôes
referentes ao procedimento.

'' 5.1_2 Os documentos que compõem a pÍopostd e a habilitação do licitante melhor classificado somente
serão disponibrrizados para avaraação do pregoeiro e para aiesso púbrico após o enceríamento d;;;;i;
de lances.

6. DO PRETTICHI!|EÜÍO DA PROPIOSTA

proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos

Valor unitário e total do item;
Fabricantei
Descrição detalhada do objeto, contendo as informaçôes a especificação do Termo de Referênda:
indicando, no que íor aplicável, o modelo, prazo de validade da proposta e de garantia, do
Produto;

6.2 Os preços deverão ser cotãdos em moeda corrente nacional e preenchidos no campo apÍoprjado do
sistema eletrônico com o VÂLOR UNIÍARIO E VALOR TOTAL de Cada ltem;

6.3 Ao encaminhar a propostà de preços na forma prevista pero sistema eretrônico, a licitante devera
obrigatoriamente preencher as informaçôes no campo "FtcHA TEct{rca" ou anexálas por meio de
aíquavo eletrônico no campo apropriado do sistemô da Bolsa Brasileira de Mercadorias, sendo yedada
a ldêntificàção do licitante por quatqueÍ meio. Acompanhado da ',FICHÁ TECNICA,,, conforme
especificado no Anexo X do Edital, 5ob pena de desclassificação.

6.3 o objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no "Anexo x- Dêscrição aío
Produto/Ficha Técnica" deste edital

6.4 veriflcar a condição da empresô caso ela s€ja r'lE/Epp e informar em campo próprio da plataforma
BBMNET Licatações.

6.5 No campo apropriôdo do sistema eletrônico s€rá necessário informar a MARCÂ;

6.6 verificar a condição da empresa caso era seja ME/Epp e infoÍmar em campo próprio da plataforma
BBI'4NET Licitaçôes;

b)
c)

^\ 
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6.7 Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo apropriado do
sistema eletrônico e neres deverão estar incrusas todas e quaisque; despesas, tais como frete, encargos
sociais, seguros, tributos diretos e indiretos incidentes sobre o iornecimento do objeto licitado.

6.8 Todas as especiÍicações do obieto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6 9 Nos valores propostos estarão incrusos todos os custos operacionaas, encargos previdenciários,
trabarhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta oJ rnáiretamente nãfornecimento dos bens.

6.10 Os preços ofertados, tanto na pÍoposta inicial, quanto na etapa de lances, seÍão de exclusivaresponsabiridade do ricitantê, não rhe ôssiíindo o direito de preitear quarquer ârteração, sou arelatío áãerÍo, omissão ou qualquer outro pretexto.

\-6.11 O prazo de vatidade da píoposta não será tnferior a 60 (sess€nta) dias, a contar da data de suaapresentação.

6.12 Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normâs dê regência decontrataçôes púbticas federais, quando participarem de licitaçA", pfuftiãr;

6 13 0 descumprimento 
-das 

reg.as supramencionadas pera Administração por parte dos contratadospode ensejar a frscarizâção do Tribunar.de contas da união e, lpós o iwido pôcesso reqat, qeràiai
seguintes consequências: assinatura de prazo para a aooião das medidas necessáriás aó exatocumprimento da tei, nos termos do art. 71, inciso Ix, da Cánstituição, ou condenação dos agentespúblicos responsávers e da empresa contratada ao pagamento dos prÉiuÊos ao erárro, caso verificadâ aocorencra de superfaturamento por sobrepreço na execuçào do contrato.

, - DA ArEtruRA D^ SCSSIO, ClásirFtcrc^o Drs pnopo§ras E Fotr.tuLrçio oEr.A cEs.

. l:|ffTl1: 9.,p.::ente 
hcta_ção daÊse-é em sessão púbtica, por meio de sistema etetrônico, na data,vnorano e rocat indicados neste Edrtal.

7.2 A paftn do horário previsto no edital, teÍá início a sessão públicr do pregão Eletrônico, com adi'yJ93!99 das. propostas de preços recebidôs pero sítio iá indicaao. paúndo o pregoeiro a ávariar aaceitabilidade das propostas.

7 3 Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados ao sistemapara participar da sessão de rances, A cada rance ofertado o participante será imeaiatamente rnràÁiJà
de seu recebtmeoto e respectivo horário de registro e valor.

a) Para efeito da dasputa de preços, as propostas encaminhadas eretíonicamente pêros ricítantes
serão consideradas lances.

b) cada licitante poderá encaminhar rance com varor superior ao menor preço íegistrado, desde que
seja inferior ao seu último lance e diferente de qualquer outro vator oferiado-para o íote.

7 4 - com o intuato de conferir cereridade a condução do processo ricitatório, e permitido ao pregoeiro aabertura e gerenciamento simultâneo da disputa de vários totes da mesma iicitação.

^\l)orinso\§snll,'n,l.(}lxr.SIojr,rr.ttr\ro\tlon\_\t^.(.tpô:.lt?0-0rx)I \t,\ tt cptp.rro,h,nrnrlr llgllüit.onr
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7.4.1 Em regra, a disputa simultânea de lotes obedecera a ordem sequencial dos mesmos. Entretanto,
o Pregoeiro poderá efetuar a abertura da disputa de lotes selecionados fora da ordem sequencial.

7.4.2 O tempo normal de disputa será encerrado pelo Pregoeiro.

7.4.3 Após o termino do tempo normal de disputa o sistema disponibilizara um tempo extra,
aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, durante o qual se apr€sentara aviso de fechamento
iminente dos lances. O tempo aleatório não ultrapassara 30 (trinta) minutos.

OU

7.5 AEERTO: del min
automática. O sistema informara "Dou-lhe uma" quando Íattar 02m00s (dois minutos para o término
da etapa de lances (sessão pública), "Dou-lhe duas" quando faltar OlmOOs (um minuto) e ,'Dou-the

- três - F«hedo"quando chegar no tempo programado para o encerramento. Na hipótese de haver um
lance de preço menor que o menor lance de preço registrado no sistema. nos últimos O2m00s do Período
de duração da sessão pública, o sistema prorrogara automaticament€ o tempo de fechamento em mais
02m00s a partir do momento do registro do último tance, reiniciando a contagem para o fechamento, a
partir do "Doulhe uma" e, assim, sucessivamente.

7.5.1 O Pregoeiro tem a ação de iniciar a fase de lances, depois todo processo e automático, conÍorme
exPlanado acima,

7.5.2 Iniciada a fase de fechamento de lances, os licitantes são avisados via chat na sata de negociação,
a l,nha do lote/item tambem indica essa fase (na coluna Situação) e, no caso de uma prorrogação
Automática, o ícone de "Dou-lhe umã", "Dou-the duas,', e exibido;

OU

7.6 ABERTO/FECHADO: A etapa de envio de tances da sessão pública teÍá duração de quinze minutos.

7.6.1 Encerrado o prazo de 15 minutos. o sistemã encamtnhara o aviso de fechamento iminente dos! lances e, transcorrido o periodo de até dez minutos/ aleatoriamente determinado, a recepção de lances
será automaticamente encerrada.

7.6.2 Apos essô fase o sistema abrira a oportunidade para que o autor da oferta de valoí maas baixo e
os autores das ofertas com valores até dez por cento superior aquela possôm ofeÍtar um lance final e
fechado em ate cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.6.3 Não havendo, no mínimo, três ofertas nas condiçôes acima, os autores dos melhores lances
subsequentes. na ordem de classificação, àté o máximo de três, poderão ofereceÍ um lance final e
fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo, Esqotados esses prazos,
o sistema ordenara os lances em ordem crescente de vantajosidade,

7.6.4 O Pregoeiro poderá, auxiliadq pela equape de apoio, mediante .justificativa, admitir o reinicio da
etapa de lances.

7.7 Assim que a etapa de lances for finalizada e o sistema detectar um empate, conforme estabelece os
artigos 44 e 45 da LC 125/2006 a feÍramenta inicia a aplicação automática do desempate em favor
ME/EPP/lYEI, conforme procedimento detalhado neste Edital.
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7 8 - o sistema eletrônico informara as propostas de menor preço de cada participante imediatamente
Após o encerramento da etapa de lances.

t - DA ACEITAIIUDADÊ DA PTOPOSTA VÉÍ{CEDORÀ

8.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em p.imeiro lugarquanto a_âdequação ao objeto e a compatibiridade do píeço em ielação ao ,ariro eitiprraaà pãii
contratação neste Edital e em seus anexos, observado o dispoío no páregrafo Unico Oo u,i. iJã iã ç9" do aÍt. 26 do Decreto n." fO.O24tZOlg.

8.2 Será desclasslficada a proposta ou o lancevencedor, apresentar preço finat sup€rjor ao preço máximofixado (Acordão no 1455/2018 -TcU - ptenário), oesconto menoi dã-que o minimo 
"iuiá" 

ou qr"
Apresentar preçO manifestamente inexequível.

8 3 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unltários simbóljcos, irrisóriosou de valor zeío, incompativeis com os preços dos insumos ã salários de mercado, acres€idos dosrespectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não teoha estabelecido limates minimos,exceto quando se referiíem a materiais e instalôçôes de propriedade do próprio licitante, para os quaiá
ele renuncie a oarcela ou a totalidade da remunerêção.

P:1-9l"jlr-"1 
rnteressado poderá requerer que se realizem djtigênciâs paÍa aferir a exequibitidade e aregaroaoe das propostas, devendo ôpresentar as provas ou os indícios que tundamentam a suspeita;

8.5 Na hipótese de necesidade de suspensão da sessão pública pâra a realização de diligêncjas, comvistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente podeÍá ser reinic,ada mediante avisoprevro no ístema com, no mínimo, vinte e quatro hoÍas de antecedência, e a ocorrência será reglstrada
em ata;

8 6 E facultâdo ao Pregoeiro prorÍogar o prazo estaberecido, a partir de soricitação fundamentada feata
10 chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.7 Dentre os documentos passiveis de solicatação pelo pregoeiro, destacam_se os que contenham ascaracterhticas do produto ofertado, tais como'maica, moáeto, ápo, tàúricante, oa Íicha tecnlca da
?l-"p,:t"j" p."ç9.r 

tnexo X do editat, encaminhados por meio eietónico indicaaos peto pregoeiro, semprerurzo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da propostã.

8.8 É facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação

8.9 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o pregoeiro examinara a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classiÍicaçã;.

8.10 Havendo necessidade, o pregoeiro suspendera a sessão, anformando no ,,chat,a nova data e
norano para a sua continuidade.

8.11 O Pregoeiro poderá encôminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao tacitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o flm de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a
negociação em condições diversas das previstas neste Edital,

^\ 
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8.12 Também nas hiúteses em que o pregoeiro não aceitar a proposta e passar a subsequente, poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

8.14 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta não for aceita, e antes de o pregoeiro passâr a subsequente, haverá nova
verificação, pelo siíema, da eventual ocorrêncaa do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC no
125, de 2006, seguindo-se a disciplina ôntes estabelecida, se for o caso.

8.15 Encerràda a análise quanto a aceitação da proposta, o pÍegoei.o verificara a habiritação do ricitante,
observado o disposto neste Edital.

'-,8,16 A NÃO entrega de todos os documentos exigidos para habilitação, inclusave proposta detalhada em
planilha de custo e formação de preços, no prazo determinado e cóm suas datas de validade em vigor,
acarretara na inabilitação do licitante sem aviso prévio.

9 . DA IIA8ILIIAçÃO

9.1 como condição previa ôo exame da documentação de habíritaçâo do ricitante detentor da proposta
classificada em primeiro rugar, o pregoeiro veÍificara o eventuai descumprimento das condiçôes de
participação, especiôlmente quanto a existêncaa de sanção que impeça a participação no certame ou a
futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;
b) cadastro Nacionalde Empresas Inidôneas e suspensas - cEIs, mantido pela controladoria-Gerar

da União (www.oortaldatransparencia.oov.brlceis) :
c) Gdastro Nacional de Condenaçôes Cíveis por Atos de tmprobidade Administrativa, mãntidopelo Conselho Nacional de Justiça (www.cni.ius.brlimprobtdade

adm/consultar reouerido.DhD).

d) Lista de lnidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por llícitos Administrativos -
CÁDICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União " TCU;

9.2 Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haveÍ a substituição das consultas das alíneas'b', "c" e "d" acima peta Consutta Consotidada de pessoa lurídica do TCU
(https://certidoesapf .apps.tcu.qov. br/)

9.3 A consulta aos cadastros seÍá realizada em nome da empresa licitante e tambem de seu socio
majoritário, por força do artigo 12 da Lej n" 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o poder
Público, inclusive por antermáJio de pessoa jundica da quat seja socio majoritário.

9.4 caso conste na consurta de situação do Fornecedor a existência de ocorrências Impeditivas
Indiretas, o gestor diligenciara para veriÍicar se houve frôude por parte das empresas apontadas no
Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9 5 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos so{ietáraos. linhas de fome(imento

8.13 A negociação será íeâlizada por meio do sistema,
licitantes.

podendo ser acompanhada pelos demais

\r l\'rnnrrr\ Scnilo n'l llro. sJo J1,\!. t,x\l,x llonç\tÂ. ( t p ó5.Í?0.{,ot)
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similares, dentre outros

9.6 O licitante s€rá convocado para manifestação previamente a sua desclassificação

9.7 Constatâda a existência de sanção, o Pregoeiro reputara o licitante inabilitado, por falta de condição
de participação.

9,8 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual oconência do empate
ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nô 125, de 2006, seguíndo-se a disciplina antes
estabelecida paía aceitação da proposta subsequente.

9.9 Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será veriflcada junto ao
SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relação a habilatação juídica, a regularidôde fiscal, a
qualiflcação econômico-flnanceira e habílitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativav SEGES/MP no 03, de 2018,

9.10 O interessado, para efeitos de habilitação prevista na lnstrução Normativa SEGES/MP n" 03, de
2018 mediante utilização do sistema, deverá atender as condiçôes exigidas no cadastramento no SICAF
até o terceiÍo dia útil anterior a data prevista para recebimento das propostas;

9.11 E dever do licitante atualizar previamente as comprovaçôes constantes do SICÁF para que estejam
vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação dâ
proposta, a respectiva documentação atualizada.

9.12 O descumprimento do subitem acima implicara a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos
sítios eletrônicos oflciais emissores de certidôes feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s)
certidão(oes) valida(s), conforme art. 43, §3", do Oecreto 10.024, de 2019.

9.13 Não seÍão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
leqalmente permitidos,

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

9.15 Se.ão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos
pertinefltes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centrallzação do recolhimento dessas
contribuições.

9.16 Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Editô1, a documentação relacionada nos itens
a seguir, para fins de habilitação:

9.17 - R,ELATIVA A 1IABILTTACÃO JURÍDICÂ

a) Registro ComeÍcial, no caso de empresa individualj
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou contrato Sociâ|, e suas eventuais alteraçôes, ou ato

constitutivo consolidado, devidamente registrado na.lunta Comercial, em se tratando de

sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de

(! lxrniogo\ Senào n l.Olxl. Silo Jo\ú. I'x\k\ linrs-!l^. (-FP6:\ f7o-oíxl
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eleição de seus administradores, acompanhado da Certidão especifica e simplificada;
c) Ab Constitutirro devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídlca, no

caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício, administradores,
acompanhado da Certidão especifica e simplificada;

d) Decreto de autorizaçâo, em se trdtando de empresa ou sociêdade estrangeira em
funcionamento no Pais e ato de registro ou autorização paÍa funcionamento expedido pelo ór9ão
competente, quando a ahvidade assim o exigir;

9.18 - REGUALIDADÊ FISCAL

a) Prova de inÍrição no Cadastro Nacional de Pessoas lurídicas;

b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e a Dívida
Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta no 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federaldo Brasil
e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacaonal.

c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS),

d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a luíiça do Trôbalho, mediante a
apresentação de certldão negativa ou positiva com efeito de neqativa, nos termos do Título VII-
A dâ Consolidação das Leis do TÍabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no S.4S2. de 1o de maio de
t943;

e) Prova de regularidade com ã Fazenda Municipaldo domicilio ou sede do licitante;

. Certidão Negativa de Ébitos Fiscâis relativos ao tributo ISSQN;. Certidão Negativa de Inscrição na Divida Ativa;

0 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante;

. Certidão Negativa de Débitos;

. Ceíidão Negativa da Divida Ativa;

9) Caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto ticitatório, deverá
comprovaí tal condição mediôntê a apresentação de declaração emitida pela correspondente
Fazenda do domicílio ou sede do fornecedor, oü outra equivalente, nà forma da lei;

9.19 - OUAt-tFICACÃO ECOÍ{OMICO-FrÍ{AÍ{CEIRA:

9.19.1 CeÍtidâo Negativa de Falência e Recuperação ludiciat, emitida pelo Distribuidor da sede da
licitante, com validade máxima de 60 (s€ssentô) dias; Caso a certidão mencionada seja emitida na forma
POSITIVA, devera o licitante comprovar por meio de certadão emitida pela instancia judacial competente,
que o plano de recuperação foi acolhido na eíera judicial na forma do art. 58 da Lei Federal n"
11.101/2005. e que esta cumprido regulamente o plano de recuperação, estando apta econômica e
financeiramente a participar de procedimento licitatório nos termos da Lei Federal no 8.666/1993:

Â\ l)(,nrng.\ S.íilo I lr(Xr, \ld .1a., l,atl$r llon\-l't^. ( ljP óJ E?o-O(ú
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Passivo CiÍculante - 
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Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Exigivel a Longo prazo
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9.19.2 Balanço Patrimoniâl e Dêmonstraçõês contábeis do último exercício sociâl ( ano 2o2o),já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada sua subsútuição por balancetes ou oatançoi
provisórios.

a) A comprovação de boa situação financeira da empresa licitante será demonstrada através de índice
financeiro utilizando-se a fórmula abaixo, cujo resultado deverá estar de acordo com os valores ali
estabelecidos:

Ativo Circulante
ILC =

00I

9.19.2 1 As empresas com menos de um exercício tinanceiro devem cumpri. a exigência deste subitem
mediante a apresentação do Balanço de Abertura;

9.19.2.2 Seêo considerados aceitos como na forma da lei o batanço patrimonial e demonstrações
contábeis assim apresentados:

a) Publicados em Diário Onciat ou;

b) Publicados em jomal de grande circulação ou;

c) Registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio do lacitante ou;

d) Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da
licitante, na forma da IN no 65 do Departamento Nacionat do Registro do Comercio - DNRC, de 10 de
agosto de 1997, art. 60, acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento.

-9=20_:!UâgtlcacÂo rEcNrcÁ E ourRos p

9.20.1 Apresentar comprovação de aptid:lo para foÍnecimento do material pertinente e compatível,
em caÍacterística, com o objeto da licitação, atraves de atestàdo expedido por pessoa juridica de direito
público ou privado;

9.20.2 Apresentar Declaração de cumprimento do disposto no inciso xxxIII do art. 7o da constituição
Federal de 1988, conforme ÂI{EXO III do editat.

9.20 3 o licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretendô auferi. os benefitaos
do tratamento difeíenciado previstos na Lei Comptementar n. 125, de 2006, estará dispensado:

a) da provô de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e;
b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do ultimo exercícjo.

9.20.4 A existência de restíição rclativamente a regularidade fiscal e trabalhista não impede que a
licitante qualificada coÍno microempres,a ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma
vez que atenda a todas as demãis exigências do edital.
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9.20.5 A declaração do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase de habalitação.

9.20,6 caso a proposta mais vantajosa se.ja ofertada por licitante qualiflcada como microempresa ou
empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange a
regulaÍidade flscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de S (cinco) dias uteis, Após a
dechração do vencedor, compÍovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual peÍíodo, a
criterio da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação àe justificativa.

9.20.7 A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subttem anterior acarretara a
inabilitação do licitante, sem prejuizo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação
dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se oúra
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na
documentação flscôl e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

9.20.8 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos. o pregoeiro suspende
a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuldade da mesma.

9,20.9 Será inabalitado o licitante que não comprovar sua habititação, seja por não apresentar quaisquer
dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desa€ordo com o estabelecido neste Edjtal.

9.20.10 Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitação, haverá nova veriÍicação. pelo sistema. da eventuãl ocorrência do empate ficto, previsto nos
ãrtigos 44 e 45 da LC n" 125, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida pa.a âceitaçâo da
proposta subsequente,

9.20.11 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estivêÍ concorrendo em outro item, ficara
obrigôdo a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente/ isto e, somando as exigências do
item em que venceu as do item em que estaver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de
inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

e9.20.12 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habitatação, a inabilitação recairá
sobre o(s) item(ns) de menoÍ(es) valor(es) cuja retarada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do
licitante nos remanescentes.

9.20.13 Coníatado o atendimento as exiqêncaas de habilitação fixadas no Editat, o licitante será
declarado vencedor.

lO - DO ENCAMINHÂI.IENTO DÂ PROPOSTA VENCEDORA

10,1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encamiohada no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

a) seí redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em umô via, sem emendas, râsurat

entrelinhas ou ressôlvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante

ou seu representante legal.

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de

^! 
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c) A propoía ffnal deverá ser documentada nos autos e será levada em considerôção no decorrer

da execução do contrato e aplicação de eventual sanção a Contratada. se for o caso,

d) Todas as especifrcações do objeto contidas na proposta, tais como marcô, modelo, flpo,

fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

e) Os preços deveíão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e

o valoÍ global em algarismos e por extenso (art. 50 da Lei no 8.666/93).

0 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no

caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão

estes últimos.

g) A ofeíta deverá seÍ firme e precisa, limitada, rigorosamente, ào objeto deste Edital, sem conter

alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de l,/m

resultado, sob pena de desclassiflcação,

h) A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada

aquela que não corresponda as especificaçôes ali contidas ou que eíabeleça vínculo a pmposta

de outro licitãnte.

i) As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares

eíarão disponiveis na internet, após a homologação.

11.1 Proferida a decisão que declarar o vencedor, o pregoeiro informôra aos licitantes, por meio de
'-.mensagem lançada no sistema, que poderão interpor recurso, imediata e motivadamente, por meio

eletrônico, utilizando para tanto, exclusivamente, campo próprio disponibilizado no sistema
www.bbmnetlicitacoes.com. br.

11.2 Os memoriais de recurso e as contrarrazoes serão oferecidos exclusivamente por meio eletrônico,
no sitio, www.bbmnetlicitacoes,com.br opção RECURSO, e a apresentação de documentos relativos as
pegas antes indicadas, se houver, será efetuada medaante protocolo, na recepção da Prefeitura Municipal
de PASTOS BONS/MA, localizada na Avenida Domingos Sertão no1.000, Bairro São José, PASTOS
BONS/MA, das 08:00 horas as 12:00 horas aos cuidados do Pregoeiro responsável peto certame.
observados os prazos estabelecidos.

11.3 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. Nesse
momento o Pregoeiro não adentrara no merito recursal, mas apenas verificara as condições de
admissibilidade do recurso.

11.4 A falta de manifestação motivada do licitÊnte quanto a intenção de recorrer jmportara a decadência
desse direito.
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11 - DOS RECURSOS
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11.5 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para
apresentar âs razoes, pelo sistema eletrônico, Íjcando os demais licitantes, desde logo, intimôdos para,
querendo, apresentarem contrarrazoes também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que
começarão a contãr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensáveis a defesa de seus interesses.

11,6 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento

11.7 Os autos do pÍocesso permanecerão com vista franqueada aos interessôdos, no endereço constante
neste Edital.

12 . DA REABERTURA DA SESSÃO PÚ3LICÂ

'-'12.1 A sessão pública poderá ser reaberta

a) Nas hapóteses de provlmento de recurso que leve a anulação de atos anteriores a realização da
sessão públicã precedente ou em que seja anulàda a própria sessão pública, Situacão em que
serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam,

b) Quando houver erro na aceitação do preço methor classiflcado ou quando o licitante declarado
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a
regularização flscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1o da LC no 125/2006. Nessas hipóteses,
serão adotôdos 05 procedimentos imediatamente posteriores ao enceramento da etapa de

c)
d)

lances.
Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), e-mail, de acoído com a fase do
procedimento licitatório.
A convocação feita por e-mail dar-se-á de acoÍdo com os dados contidos no SICIF, sendo

responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualtzados.
e)

13 - DA ADJUDICIçÂO r XOrOlOelçÃo

13.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do pregoeiro, caso
não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, Após a regular decasão dos recursos
âpresentados.

\v IlnnirSos S.nno n"l (,o0. \à',l\c. P§!r,\ ItoI.-lU^, CFP 65.870-0Í10
I M^ll | .plprtnsbonsmn'ggmail.!om

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

14 - DA GARAIÜTIA DÊ EXECUçÃO

Não haverá exigência de garantiâ de execução paÍa a presente contratação.

15 . DA GANATTIA @IITNATUAL DOS BEXS

15.1 Não haverá exígência de garantia contratual dos bens fornecidos nô presente contratação.

16 . DA ATA DC REGISTRO DE PREçOS



tw
PAgfOS BONSI 6rú0 oo r.^lr1!l^o

,âfrüÍou MU úr r D{ llÀíoa ro{r {^(xr-0rt,rrvodr7' I

16.1 Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 03 (três) daas, contados a
partir da data de sua convocação, paÍa assinar a Ata de Registro de preços, cujo píazo de validade
encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previías
neste Edital.

16.2 Alternativamente a convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da
Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante
corespondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e
devolvida no prazo de ate 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

16.3 O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Reqistro de Preços poderá ser
prorrogado uma única vez, por igual período, quando soticitado pelo(s) ticitante(s) vencedor(s), durante
o s€u transcurso, e desde que devidamente aceito.

'- 16.3 Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o Íegistro de todos
os itens constantes no Termo de Referenda, com a indicação do licitante vencedor, ê des{rição do(s)
item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demats condições,

16.4 Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o íegistro dos licitantes que aceitarem cotar os bens
ou serviços com preços iguais aos do licítante vencedor nâ sequência da classincação do certame,
excluido o percentuãl referente a margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos
previstos no art. 3" da Lei n" 8.666, de 1993;

17 . DO TERMO DE CO'{TRÁTO OU IT{STRUMENTO EQUIVALEÍ{TE

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

17.2 O adjudicôtário terá o prazo de os(cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua convocação,
para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de
Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito a contratação, sem prejuízo das

\- sanções previstas neste Edital.

17.3 Alternativamente a convocação para compareceí perante o órgão ou entidade para a assanatura do
Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para
assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR)
ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de
seu recebimento.

17.5 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa adjudicada, implica
no reconhecimento de que:

a) referidô Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relação de negócios ali eíabelecada as
disposições da Lei no 8.666, de 1993;

b) a contratada se vincula a sua proposta e as previsões contidas no edital e seus anexos;

^\ 
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L7.4 O p.azo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação
justificada do adjudicatário e aceíta pela Administração.
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17.6 A contratada reconhece que as hapóteses de rescisão são aquelas previstas nos aÊiqos 77 e 7g da
Lei no 8.566/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos ârtigos 79 e BO da mesma Lei.

17.7 O üazo de vigência da contratação e em até 3l de Dezembrc de 2021, prorrogável conforme
previsão no instrumento contratual ou no termo de referenda.

17.8 Previamente a contratação a Administração realizara consulta ao SICÁF para identificar possívet
suspenúo temporá.ia de paÍticipação em licitâção. no âmbito do órgão ou entidade, proibição de
contratar com o Poder Público, bem como oconências impeditivas indiretas, observado o disposto no
atl. 19, da Instrução Normativa nô 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6o, IU, da Lei no
10.522, de 19 de julho de 2002, consulta previa ao CADIN.

17.9 Nos casos em que houveí necessidôde de assinatura do instrumento de contrato, e o fomecedor
não estiver inscrito no SICAF, este devera procedeÍ ao seu cadastramento, sem ônut antes da\- contratação.

17.10 Na hipótese de irregulâridade do registro no sIcAF, o contratado devera regularizar a sua situação
peÍante o cadastro no prazo de ate 05 (cinco) dias uteis, sob pena de aplícôção das penalidades previstas
no edital e anexos.

17.11 Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitaéo consiqnadas
no edital, que deverão ser môntidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

17.12 Na hipótese de o vencedor da Iicttação não comprovar as condições de habilitação consignadas no
edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação dôs sanções das
demais cominações legaas cabíveis â esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem
de classificação, para, Após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a propostô e
eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato.

lt. DO REA'U5ÍAIIEI{ÍO EII SE TIDO GERAL

'v 18.1 As regras acerca do reajustamento em sentido geíal do valor contratual são as estabelecidas no
Termo de Referen a, anexo a este Edital.

19 - DO RECEBTMET{TO DO OATETO E DA FTSCALTZÂç^O

19.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de flscalização estão previstos no Termo de
Referen a.

20 - DÀS OrruGAçõES DA COÍ{TR TAT{TE E D CO TRAÍÂDA

20.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referenda,

21 . DO PAGÂI'IETTTO

21.1 As regras acerca do pagamento são ês estabêlecidas no Termo de Referenda, anexo a este Edital

22- DAS S XçôES ADI|TTISTnATMS.
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22.2 Conside[a-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto as condições de
participação, quanto ao enquadramento como ME/Epp ou o contuio entre os ticitantes, em qualquer
momento da licitação, mesmo após o enceramento da fase de lances.

22.3 O licitante/adjudicatário que cometer qualguer das infrações discriminadas nos subitens anteriores
ficaÍa sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanções;
Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem preiuízos significativos
ao objeto da contratação;

22.1 comete infíação administrativa, nos termos da Lei no 10.520, de 2002, o ricitante/adjudicatáío
que:

â) Não asslnar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado

deotro do prazo de valldade da proposta;

b) Não assina. a ata de registro de preços, quando cabÍvel;

c) Apresentar documentação falsa;

d) Deixar de entregar os documentos exigidos no ceÍtame;

e) Ensejar o retardamento da execução do obieto;

0 Não mantiveÍ a proposta;

9) Cometer fraude f:scal;

h) Comportar-se de modo inidôneo;

a) Multa de 10oó (dez por cento) sobre o valor êstimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta

do licitante;

b) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa

pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

c) Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamênto no SICAF. pelo prazo de

até cinco anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitâção

perante a pópriâ autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a

Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

22.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções

22.5 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houveÍ indícios de pratica de infração
administrativa tipificada pela Lei no 12.846, de 1ô de agosto de 2013, como ato lesivo a ôdministração
pública nacional ou estrangeiía, copias do processo administrativo necessárias a apuração da
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, paÍa ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou

,\\ l)onrirlpo\ \rtÀo 11"l oOr. sio .lrr\4. l,n\td\ lhnrs-À,1^. ( lil, ô5.E7OnX)0.
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Processo Administrativo de Responsabilização , PAR

22.6 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradôs como ato lesivo
a Administração Pública nacional ou estrangeira nos teÍmos da Lei no 12.846, de 1o de agosto de 2013,
seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

22.7 O processamento do PAR não inte.fere no seguimento regular dos processos administrativos
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuizos a Administraçâo Pública Federal resultantes
de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participação de agente público.

22,8 Caso o valor da multa não seja suflciente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante,
a LJnião ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código
Civil.

'-22.9 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se.á em processo administrativo que
assegurara o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento
previsto na Lei no 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lea no 9.784, de 1999.

22.10 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levara em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado a Administração, observado
o princípio da proporcionalidade.

22.11As penalidades serão obrigatoÍiamente registradas no sICAF,

22.12 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referenda.

23 - DA FOnüAçÃO DO CADASÍIO DE RESERV

23,1 Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da
proposta do licitante mais bem classiÍicado.

V3.2 A apresentação de novas propostas na Forma deste item não prejudicara o resultado do certame
em relação ao licitante melhor classincado.

23.3 Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante
vencedoÍ, estes serão classincados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durônte
a fase competitiva.

23.4 Esta ordem de classificação dos licitantes registràdos deverá ser respeitada nas contrataçôes e
somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro
cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto no 7.89212013.

2{ - DA IIPUG AçÂO AO EDrÍAL E DO pEDIDO DE ESCIIRECTT,|EÍ|TO

24.1 Até 03 (três) dias uteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa
poderá impugnar este Edital.

24.2 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail ww\ /.bbmnetlicitacoes.com.br
ou por petição dirigida ou pr.otocolada no endereço Av, Domingos Sertão, No 1000, Bairro São lose,

,\rl),nnirrr\S(r1Àon'llrtr(r.\iloJ('sc I'nn\\\ lltnr$ÀlÂ. ('l Pô587rr,000.
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Pastos Bons/MA, na sala da Comissão Permanente de Licitação

24.3 Gberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboraÉo deste Edital e seus anexos,
decidir sobre a impugnação no prazo de até do's dias ut€is contados dô dàta de recebimento da
impugnado.

24.4 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

24,5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao
Pregoeiro, até 03 (tres) dias uteis anteriores a data designadâ para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via ÍnteÍnet, no endereço indicado no Edital.

24.6 O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias uteis, contado da
data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formôis aos responsáveis pela elaborôção'- do edital e dos anexos.

24.7 As impuqnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no ceÍtame.
A concessão de efeito suspensivo a impugnação e medidô excepcional e deverá ser motivada pelo
Pregoeiro, nos autos do processo d€ licitação.

24,8 As respostas aos pedidos de esclaíecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os
participantes e a âdministração.

25 . DAS DISPOSICOÊS GERÁIS

25.1 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
25.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fêto superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicaÉo em
contrário, pelo Pregoeiro.

\- 25.3 Todas as Referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o hoÉrio
de Brasilia - DF.

25.4 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanaÍ eros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, regiírado em ata e acessível a todos, atribuindolhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.

25.6 A homologação do resultado desta licitação não implicara direito a conkatação.

25.7 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da AdministÍação, o princípio da
isonomia, a Ílnalidade e a segurança da contratação.

25,8 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas p.opostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do pÍocesso licitatório.

^t 
l)onrinPo\ \(rlilo n'l (r(Ir. \rh, Jo\t. l'n\rLr\ llon\-Nl^. ( l'P ôs.li7O-l,lr(l

I Nl,\il cphn'ro.lrorrr r,t!gnldil conr



àÁsr:às eansi w
ÍÍr^oooo. r.iirilo

a$r-ot.r,, rrl/tDr r§
rui.,rro .,E.if,ra, oo irdrrÔi

25.9 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do inicio e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciôm e vencem os píazos em dias de expediente na Administrôção.

25.10 O desatendimento de exigârcias Íormais não essenciais não importaÍô o aÍastamento do liotante,
deíe que sela possivel o aproveitamento do ato, observados os píincipios da isonomia e do anteÍesse
publico.

25.1! As licitantes deveíão apíesentàr junto ao contrato social dâ empresa as ceítidões simpliÍicadas e
específica;

25.12 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compõem o processo, prevalecera as deste Edital.

, 25.13 O editôl está disponivel para todos os interessâdos no PoÍtal de Transpaéncia do Município, no

-site da PÍefeitura Municipal eín sua home e no link http://r.{ww.pastosbôns.ma.gov.brlgortal/, no
endereço eletónico: https://www.bbmoetlicitacoes.com.br, no site do TCE/MA no srstema SACOP e
também poderá ser consultado e obtido na sala da Comissão Permanente de Licitação{Pt, locâlizada
no Prédio da Prefeitura Municipal à Av. oomingos Sertão, No 1000, Baiíro São José, Pastos Bons/MA, de
2a ô 6a, das 08;m às 12:00 horas, podendo aindô s€r solicitado âtíavê do E-mail:

cplpastosbonsma@9Ínail.com. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados. Os
autos do processo eacontrdm-se no mêsÍno com visita franqueada aos rnteressados.

Integrôm este Editôl, pãra todos os fins e efeitos, os seguintes anexos

/TNEXO I ' Termo de ReÍeíeíÉa

ÂNEàO II - Mmuta de Atô de Reg§tío de Preços

ÁNEXO III - lilinuta de Teírno dê Contrato (quaôdo foÍ o caso)

ÂNEXO IV - Oe€laràçào qtÉ rÉo EmpÍr!6 MerDí d€ 1E Anor.

aNExO v - Decbração (k Coírheciínento e at€Írdimento ó CondÍÉes do Edital.
V mlexo Vt - Modelo de CàÍtà de Apresentação de Progostâ Final pEra PÍestaçâo as SeÍviços/Fornecrmento.

ÂNEXO Ul - Ilodelo de Oechrâção dÊ ReÉponsàbilidade-

ANEXO vtU - i,todelo de dedâração (h ÊnquàdÍàmento no Regirie de microeínpÍeÉa ou Emp{esa de Pequeno Poíe

ÂNEXO Íx - Modei, ê dedaraçào de tíetistência de Vínculo Familiar.

ANEXO x - Fcha Téclll(ô Oescnüva.
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PROCESSO ADMTNISTRATM No 30,,O,2OO8.10/2021
PRÊGÂO ELEÍRÔNTo No o10/2021 _ stsTEMA REGISÍRo DE PREços . sRP
TIFO| MEnOi. PREçO/ tÍEM
O^ÍA't 2tltol2O2l
ÀAERTURA: O9:O0 HORAS

ANEXO - I
TERMO DE REFERENCIA

,,. APRESENTÂçÃO, OBJEÍO E ONGÃO SOLICITAÍ{TE

1.1. O presente Termo de Referência tem por finalidade o fornecimento de gases medicinais (recarga)

*para atender as necessidades da Secretaria l4unicípal de Saúde, conforme especificações constantes
deste Termo de RefêÍéncià.

2.2. ORGÂO SOLICIIANTES: SecretaÍia t4unicipat de Saúde

2 - OO ÂTENDIMEI{TO A LEI COiIPL€MEiITAR, tIO
COIjIPLEÍiIENTAR No L47 l20l4, c,JintorÍne o caso.

I23120oq ALÍERADA PEIA LEI

2.1 Em conformidade com a Lei Complementar 123, de 14 de dezembrc de 2006, em seu artigo 48,
inciso I, alterado pela Lei Complementat 147, de 07 de agosto de 2014, esta licitação terá itens com
valor estimado ate R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) com participação exclusiva de microempresas - ME
e empresas de pequeno porte - EPP.

3. FUNOAMENTO LEGAL

3.1. A Contratação de empresa o fornecimento de gases medlclnais (recarga) para atender as

vrecessidades da Secretaria Municipal de Saúde, obieto deste TeÍmo de Referência, tem amparo legal,
integralmente, na Lei n.o 10.520 de 17 de julho de 2002, DecÍeto no 10.024, de 20 de setembro
de 2019, Decreto Federal 7.892/13, alterado pelo Decreto Federal no 9.488/13, Lei Complementar no
123/2006 alterada pela Lei Complementar no 14712014, Decreto líunicipal no 006/2021, de 04 de Janeiro
de 2021 e, subsidiariamente, na Lei no 8666/93 e suas alterações.

4, 
'USTIFICATIVA 

DA CONTRATAçAO

4.1. Justifica-se o fornecimento de gases medicinais (recarga) para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde, para atender as necessídades da Secretaria Municipal de Saúde,
proporcionar melhor atendimento e saúde aos munícipes do município.

5. CLASSTFIC çÃO DOS AEÍ{S COMUNS

5.1 Os bens a serem adqujridos enquadram-se na categoria de bens considerados comuns de uso geÍal,
conforme Lei no 10.520/02 e o Decreto no l0.O24ll9, por possuir padrões de desempenho e
caracteÍísticas gerais e especificas usualmente encontradôs no mercado.

PACrOS BONSi
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6.1. os valores propostos deverão ser cotados em moeda corrente nacional e já incluídos todos os
custos diretos e indiretos relatjvos ao Objeto do Edital, inclusive com as despesas de
transpoÍte, seguros, materiais, encargos sociais, trabalhistas, previdenciárias, securitárias ou
outros decorrentes, ou que venham a ser desenvolvidos em razão do Edital, não cabendo à PREFEITURA
MUNICIPAL DE PASTOS EONS/MA quaisquer custos adicionais.

7 - OSRIGAçOES DÂ CONTRATANTE

7.r.. São obrigações da CONTRÂTANTEI

7,1.1. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela
CONTRATADA;

7.1,2. Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e
condições estabelecidôs no Edital;

7.1.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a contratada entregar fora das
especificações do Edital;

7.1.4. Comunicar à contratada após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do seÍvidor
responsável pelo recebimento dos produtos adquiridos;

7,1.5. FiscalizaÍ a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso;

7.1.6. Efetuar o pagamento da contratada no prazo determinado no Edital e em seus
anexos, inclusive, no contrato;

8 - OBRIGAçô€S DA COÍ{TRÂTADA

8,1. Alem das obrigações previstas na Lei Federal no 10.520/2002, na Lei Fedeíal no 8.666/1993 e nos
demais normativos de regência, se obriga ainda a contratadâ a:

8.1.1. Entregâr o objeto licitado, conforme especiflcações do Edital e em consonância com a proposta

de preços;

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

8.1,3. PÍovidenciar a imediata correção das deÍlciências e/ou irregularidades apontadas pelo

CONTRATANTE;

8.1.4, Arcar com eventuais prejuízos causados ôo CONTRATANTE e/ou a terceiros,
provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato;

7.1.7. Notificar, poÍ escrito à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no cur5o de execução
do objeto, fixando prazo para a sua correção.

^\ 
l)oNinEos sdnlo n"l l)0ír. riilú Jo\:. I'r\kr\ llonr-MÀ. ('llF ó5.lt7o-{xD.

I M,\ll.r (plpní orbonsrrr larnr.ril.§onr



§ü,
PAErOS EONS .1r oo m 

^.^tÀixlô
Muircírc ur(Bào B Ír..ÍÔr

a

8.1.5. Apresentar a CONTRATANTE, o nome do Banco, Agência e o número da conta
bancária, para efeito de crájito de pagamento das obriga!ões;

8.1.6. Assumir total responsabilidade por quatquer dano pessoal ou material que seus
funcionários venham a causar ao patrimônio da contratante ou a terceiros quando da
execução do contrato;

8.1.7. Substituir eventuais píodutos que estejam com varidade vencida e/ou que não esteram em
conformidade com o termo de ref€rência e pÍoposta de preços, com as mesmas especificações.

8'1.8- comunicar à AdministraÉo, no prazo máximo de 24 (vintê e quatro) horas que antecede a data
da entrega, os motivos que impossibilitem o cumpíimento do prazo previsto, com a devida compmvação;

8.1,9. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigaçôesvassumidas, nem subcontratâr qualqueÍ das prestações a que eíá obrigada, exceto nas con-otiões
autorizadas no Teímo de Referência ou na minuta de contrato.

8.1.10. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoat, prestação de garantia e quaisquer outras
que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

9 - DA§ PE'{AIIDADES CO ÍTAIUAIS

9.1. Se ô licitante vencedora, inJustificadamente, recusaí-se a retirar a Nota de Empenho ou a assinar o
instrumento contratual, a sessão poderá ser retomada e as demais licitantes chamadas nâ ordem
crescente de preços paía negociação, sujeitando,se o proponente desistente às Seguintes penalidades:

a) impedimento de licitar e contratar com a prefeitura Municipal de PASTOS BONS/MA, pelo prazo de até
05 (cinco) anos;

b) multa de 2Ooó (vinte por €ento) do valor global da proposta, devidamente atuatizada

9.2. O atraso injustificado na prestação dos serviços ou entrega dos materiais sujeitará a Contrdtôda à
aplicação das seguintes multas de mora:

a) 0,33o/o (tÍi a e três centésintos por cenb) ao dia, incidente sobre o valor da parcela do objeto
em ôtraso, desde o sequndo até o tígesimo dia;

b) 0,660ô (sessenta e sêis cenÉsimos poÍ cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela em
atraso, a partir do trigésimo primeiro dia, não podendo ultrapassar 2oolo (vinte por cênto) do vator
do contrato.

9,3. Além das multas aludidas no item anterior, a Contratante poderá aplicar as seguintes sanções à
Conúatada, garantida d previa e ampla defesa, nas hipóteses de inexecução totalou parcial do Contrato:

a) advertêncaa escrita;

b) impedimento para particapar de licitação e assinar contratos com Prefeitura Municipal de PASTOS
BONS/MA.
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c) declaração de inidoneidade para participâr de licitação e assinar contratos com a
Administração Pública, pelo prazo previsto na alinea anterjor ou até que o contratado cumpra as
condições de reabilitação;

d) multa de loq/o (dez por cento) sobre o vaior totat do ContÍato;

9,4. As sanções previstas nas alineas "a", "b" e "c" podeíão seÍ aplicadas conjuntamente com a previstâ
na alinea "d".

9,5. Caberá ao Fiscal do Contrato, designado pela CONTRATANTE propor a aplicação das penalidades
previstas, mediante relatório ciÍcunstanciado, apresentando provas que justiÍiquem a proposição,

9.6. A Contratada estará sujeita à aplicação de sanções adminlstrativas, dentre outras hipóteses legais,v quando:

a) prestar os serviços ou entregar os materiais em desconformidade com o especiflcado e aceito;

b) não substituir, no prazo estipulado, o material Íecusado pela contÍatante;

c) descumpÍir os prazos e condições previstas neste pregão

9,7. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias conseqrtivos contados da data
da notificação, em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE.

9.8, O valor da multa podeÍá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da Contratada,
amigável ou judicialmente.

9.9. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a
proposta/ falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração
falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito previo da citação e da ampla defesa, ficará impedidov de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade.

l0 - PAGA]iiÉ,lTO, ATUAu;Z çiO FII{AÍ{CErRÀ COíPCÍ{S^çôES FrÍtAÍ{CEtn S E
DE§COÍ{TOS

\\ t\t rincúi Scíild l.l)l)ir. S1o JlNd. l,r\r,\ tl(!n\-\lÂ. ('1,1,ô5 ll rl)-(X,o
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10.1 O pagamento mensal será feito em favor da empresa em até 30 (trinta) dias após o fomecimento
por melo de deúsito em conta corrente, através de Ordem Bancária após a apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, em que deverão ser discríminados os números das respectivas requisições.

10.2 Os pagamentos serão efetuados pela Secretaria Municipal de 5aúde, conforme soticitação e entrega
dos produtos.

1O.3 - ATUALTZ çÃO FI{ANCETRA
10,3.1 - No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido dà CONTRATADA, o valor dêvido
será atualizado financeiramente, desde a data a qu€ o mesmo se referia ate a data do efetivo
pagamento, pelo lndice de Preços ao Consumidor Amplo- IPCA, mediante aplicação da seguinte
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fórmula:

11.5.1 Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os produtos fornecidos estão em desacordo
com a proposta, com defeito, fora da especiflcação ou incompletos, após a notificação por escrito à
contÍatada serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanada a
situação.

11.6 A aceitação e condição essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do material, que será realizado

^\ 
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AF = [(1 i IrcA/100) N/30-1] x Vp, onde:
AF = atualização financeira;
IPCA = percentual atribuÍdo ao Índice de preços ao consumidor Amplo, com vigência a partir da data
do adimplemento da etapa;
N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo paqamento;
VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reaiuste,

1O,/T - CoTIIPE SAçõES FI.IANCEIRÂS E DEscoT{Tos
10.4.1 - No caso de eventual antecjpação de pãgamento, o valor devido poderá ser descontado
financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efeflvo pagamento,
pelo Indice de Preços ao Consumidor Amplo- IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula:

- Ar = [(1 + rpcÁ/100) N/30_1] x Vp, onde;
AF = atuôlização financeiía;
IPCA = percentual atÍibuído ao indice de preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir da
dàta do adimplemento da etapa;
N = número de dias entÍe a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;
VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

11- GOf,DIç6ES OE E]{TnEG^ E RECEBIMEI{TO DOS r TÉtI I§

11.1 Os produtos deverão ser entregues diretamente no Hospital Municipal estabelecido na sede do
Município de PASTOS BONS/MA.

11.2 Os pedidos dos prcdutos licitados serão feitos de forma gradativa, mensal ou quinzenal, podendo
também ser semanal, conforme a necessidade da Secretôria Municipal de Saúde e sua demanda.

11.2 O prazo de entrega dos Materiais será imediato, em até 03 (três) dias após o recebimento da Ordem
de Fornecimento/Nota de Pedido/Empenho.

11.4 Qualquer desconformidad€ em relação ao Edital será comunicada pela Comissão de
Recebimento/Fiscal de Contrato, obrigando-se a empresô a substituir o produto ou a totalidade do
produto no pÍazo máximo de 01 (um) dia, sob pena de incidir nas penalidades por descumprimento total
do contrato, ficando o custo do transporte por conta da empresa contratâda.

11.5 No ato da entrega das mercadorias no almoxarifado Central e/ou pÍóprio da Secretaria, de posse
da Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento, o recebedor fará o seu RECEBIMENTO PROVISORIO
através da assinatura do canhoto de recebido da Nota Fiscal/Fâtura, representando esse ato a
conferência do produto entregue pela contratada, como à qúantidade, valor unitário e o total dos
meslnos,
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exclusivamente pelo recebedor, através da aposação, data e assinatura do carimbo de',Atesto,,na Nota
Fiscal/Fatura.

11 7. o recebimento provisório ou definitivo não excrui a responsabiridade civir pera soridez e sêgurança
do 

fr_vaço, nem ético-profissonal pela perfeita êntrega do objeto pactuado, dentro dos limitás
estabelecidos pela lei ou por este instrumento.

11.8 o-s produtos dev€r'ão ser entÍegues nos rocais citados acima, em horário comerciâr de segunda a
sexta-feira, das 08:00 às 18:00 horas. Caso seja necessária â entrega fora do horário *tipüd;; ;
contratada deverá comunicar a contratante/recebedor do horário e possibiridade de entrega em comum
ãcordo.

11.9 caso a data do recebimento coincida com dia em que não haja expêdiente nâ secretaÍia solicitante,
o mesmo se fará no primeiro dia útil imediatamente posterior.

11.10. A empresa fornecedora efetuârá a quatquer tempo e sem ônus para o ÍvluNlcipto DE PASTOS
BONS/MA, índependente de ser ou não o fabricante do píoduto, a substituição de toda unidade que
apresentar imperfeições, defeito de fabricação, quaisquer irregularidade ou divergência com as
especiicaçôes constantes neste Termo de Refeência, ainda que constatados depois ão recebimento
e/ou pagamento.

12 - AQUTSIçõES DO OBTETO

12.1. A Solicitação do objeto ocorreíá por meio de..Ordem de Fomecimento,., a ser assinada pelo
ordenador de Despesas/secretario Municipal da CoNTRATANTE. contendo as informações dos itens,
quantidades. preços unitários e totats.

13 - DO CoIíTRO1"E E F!§CALIZAçÃO DA ÊXECUçÃO DO COXTnATO

13.1 Nos termos do art. 67 Lei no 8.666, de 1993, seÍá designado representante para acompanhar e

-fiscalizar a entrega dos bens, anotando em íegistro próprio todas as ocorrências reracaonadás com a
execução e determinando o que for necessárío a regularização de falhas ou defeitos observados.

13.2 A flscalização de que tratô este item nao exclui nem reduz a responsab idade da contratada,
anclusive perante terceiros, tor qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições tecnicas
ou vicios redibitorios, e, na ocorrencia desta, nao implica em corresponsabilidade da Administração ou
de seus agentes e prepostos, de conformidade çom o an. 70 da Lea no 9.666, de 1993.

13.3 o representante dâ Administração anotara em rêgistro proprio todas as ocorrencias relacionâdas
com ô execução do contrato, indicando dia, mes e ano, bem coíno o nome dos funcionaraos
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regulaíização das falhas ou defeitos
observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providencias cabiveis,

13.4. Aplicam-se, subsidiariamente as disposições constantes da SEÇÃO V da Lei no 8.666/93, que versa
sobre inexecução e rescisão dos contratos administrativos celebrados com a Adminiskação pública.

13.5. Ficam ressalvadas as demais sanções administrativas aplicáveis aos Contratos Administrativos,
conforme disciplinam aos arts. 86,87 e g8 da Lei no 8.666/93,
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14 - DO VtGÊilCIA DO COT{TR,ATO

14.1. O contrato a ser
a partir da data de
de 2021.
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ct{pt - 05 lTt.trt/mor_15

firmado com a empresa vencedora do certame terá a sua vigência
sua assinatura, limitando-se o fomecímento em 3l (trinta e um) de dezembro

15 - DAlt SAÍ{çÕES ADMIÍ|ISTRATTVAS:

15.1. O desatendimento às obrigações previstas neste Termos de Referência sujeitará a CONTRATADA
às seguintes penalidades:

OCORREN CIA ocoRRENCTA PENALTDADES QUE PODERÃO SER
APLICADAS

de validade de sua
Entregar o objeto fora do prazo
estabelecido.

Substituir o obieto fora do prazo
estabelecido

1. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de
PASTOS BONS/MA pelo penodo de 1 (um) ano.
2. Multa de 5olo cinco por cento) do valor do contrato.(

3. Multa de 0,5 o/o (meio por cento) por dia de atraso,
aplicada sobre o valor do matérial não fomecido,
limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia, a critério
da Administração, poderá ser considerada a inexecução

Não efetuar
total ou parcial do objeto.

a troca do obieto, 4. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de
quando notiÍicado. PASTOS BONS/MA pelo perÍodo de I (um) ano.

5. Multa de 050/o (cinco
contrato/nota de empenho.

por cento) do valor do

6. Multa de 0,5olo (meio por cento) por dia de atraso,
aplicada sobre o valor do matérial não substituído,
limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia, a critério
da Administração, poderá ser considerada a inexecução
total ou parcial do objeto.

Deixar de entregar documentação 7. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de
exigida neste Edital. PASTOS BONS/MA pelo período de 1 (ano) ano. B. Multa

de 5olo (cinco por cento) do valor do contrato/nota de

. . empenho/valor total estimado para o item ou lote.
Não mantiver a proposta ou desistir
do lance.

Comporta r-se de modo inidôneo.

Fizer declaração l'alsa.

9. Impedimento de licitar com a Prefeítura Municipal de l

PASTOS BONSIMA pelo período de 1 (um) ano.
10. Multa de 5olo (cinco por cento) do valor do .

i cqÍltre!ol:!9ta-q9 ernpsn ho
I 1. lmpedimento de licitar com a Prefeitura Municipal
de PASTOS BONS/MA pelo período de 2 (dois) anos.
12. Multa de 10o/o (dez por cento) do valor do

_t_cTEq!9t'9ta s e e]Tl penllq.
13. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal
de PASTOS BONS/MA pelo período de 2 (dois) anos.
14. Multa de 10olo (dez por cento) do valor do

. contrato/nota de empenho.

Àv llrlrin{(i\ ScrlÍo tl'l.l)(ll). Silr Jo\lr. l, skr:, []ons-MA. Ct:P ô5.870-lXX]
[: IlÁ t [- : cplpastostronsnrr l4gnrail.crrnr

Não Íetirar â nota de empenho,
quando convocada dentro do pÍazo

proposta.
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Âpresentar docüment ção fâlsa.

CometeÍ fràude fiscal.

Inexecução totâ1.

Inêxecução parcial do objeto.

. total ou parcial do ogigE]:- _ _ _

15. lmpedimento de licitar com a Administração Pública
pelo peÍíodo de 05 (cinco) anos.
16. Multa de 30olo (trinta por cento) do valor do
contrato/nota de empenho.
17. Comunicado ao l4iniíério Público.
18- Impedimento de licitar com a Administração Pública
pelo período de 05 (cinco) anos.
19. Multa de 30o/o (trinta por cento) do valor do
contrato/nota de empenho.
20. Crmunicâdo ao N4inistério Público,
21. Multa de 0,5olo (meio por cento) por dia de atraso,

] aplicada sobre o valor do contrôto/nota de empenho,
limitada a 20 (vinte) dias. Após o viqésimo dia. a cítério
da Administração, poderá ser considerada a inexecução

rlhoo m í^i^r(a(
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22. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal
de PASTOS BONS/MA pelo período de 2 (dois) anos.
23. Ívlulta de 20olo (vinte por cento) sobre o valor do
contrato/nota de empenho. l

24. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal
de PASTOS BONS/MA pelo período de I (ano) ano.
25. Multa de l0o/o (dez por cento) sobre o valor
correspondente a parte não executada.

15.2. As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pela Prefeitura
Municipal de PASIOS EONS/MA ou cobÍadas diretamente da empresa penalizada, amigáv€l ou
judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente às demais sanções.

15,3. A Empresa penalizada teÍá o direito de defesa que deverá ser exercido em até os(cinco) dias Úteis
a contar da sua notificação da penalidôde, podendo ocorre. a iuntada de documentos e serem anoladasv 
até 03 (três) testemunhas.

15.4. Serão consideÍados injustificados os atrasos não comunicados temÍ,estivamente e indevidamente
fundamentados, e a aceitação da justincativa ficará a critério da PÍefeitura tíunicipal de PASTOS
BONSIMA que deverá examinaÍ a legalidade da conduta da empÍesa.

15.5. Comprovado Ímpedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela
Prefeitura f4unicipal de PASTOS BONS/I4A, conforme procedimento esboçado no subítem anterior, a

CONIIRATADA ficaÍá isenta das penalidades mencionadas nos subitens anteriores.

16 - DA DOTAçÃO ORçAr{Er{TiRr,Á:

16.1. Conforme Decreto Federal n.o 7.892/2013, Capítulo V. art. 7.o § 2.o, para regislros de preços não
se faz neces#rio de início a indicação de Dotação Orçamentária, que somente será exigida para
formalização do Contrato ou outro instrumento hábil, o qual quando contratado conforme as
necessidades, as despesas serão custeadas através da seguinte dotaÉo orçamentária:

DeixaÍ de executâr quâlqueÍ
obrigação pâctuada ou prevista êm
lei ou no edital do pÍêgão, em quê
não sê cominê outrâ pênâlidade.

^\ 
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17- DO REGISTRO ADICIO AL DE PREçOS:

17.1. Após o encenamento da etapa compêtitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da
proposta do licitânte vencedor;

17.2. Para registro adicional de preços dos demais licitantes será exigido à análise das documentações
de habilitação;

17.3. A apresentôção de novas propostas não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante
vencedor;

17.4. Alem do preço do 10 (primeiro) colocado, serão registrados preços de outros fornecedores, desde
que as ofertas sejam em valores iquais ao do licitante vencedor;

v 17.5. O registro a que se refere o item 17.4, tem por objetivo o cadastro de reserva, no caso de exclusão
do primeiro colocado da Ata de Regidro de Preços.

ra, Dos usrrÁuos DA ATA DÊ nEcrsTto DE PREços

l8-1. Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preços, quaisquer órgãos ou entidades da Administrôção
que não tenham paÍticipado do certame licitatório, mediante píévia consulta junto ao OÍ9ão Geren€iâdor,
desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas, no que couber, as condições e ôs regras
estabelecidas na Lei no 8.666/93, Lei Federal no 10.520/2002 e nos Decreto Municipal no 006/2021, de
04 de janeiro de 2021.

18.2 As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por ór9ão ou entidade, a 50o/o dos
quântitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Atô de Registro de Preços para o

órgão gerenciador e órgãos participantes, não podendo ainda, exceder na totalídade, ao quíntuplo do
quantitativo de cada item registrado na Ata de Reqist.o de Preços para o ór9ão gerenciador e órgãos
participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

- 18.3. caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadôs ôs condições nela

estabelecidas, em caso de solicitação de adesão optar ou não pela aceitação do fornecimento dos itens
registrados, independente do5 quantitâtivos registrados na Ata de Registro de Preço, desde que eíe não
prejudique as obrigações ânteriormente assumidas.

18.4 A dotação dos óÍgãos e secretarias da administração direta e indireta da Prefeiturô Municipal de
PASTOS BONS que desejaÍam fazer uso desta ata de registro e preços correrá por conta de seus

respedivos orçamentos.

19. VIGENCIA DA AÍA DE REGISTRO DE PREçOS

O prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados da sua
publicação, sendo vedada sua prorrogação, exceto seja editado novo regramento pelos órgãos oficiais
duÍante a vigência da mesma.

m - EsTrraTn 
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20.1 O custo estimado da contratação será tomado público apenas e imediatamente após o
encerramento do envio de lances.

21. REIâçÃO E QUAÍ{TITATn O DOS ilATÉR.IArS

FORNECII,IENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL

COTA PRINCIPAL - Conespondente até a 80% (oitenta por cento) das quantidades totais do obieto. destinado
â partrcipaçáo dos interessados que etendam aos requisitos deste edital

ITEM DESCRTÇÃO UND QTD

RECARGA OxlGÊNlO MEDICINAL 1.0M3 Gás rncotoÍ e inodoro Contêm náo
menos de 99.5olo v/v de oxigênro. A 20oC e numâ pÍessão de 10í kpA, 'l volume
dlssolve em 32 volumes de água (EP 5.0) Contêm náo menos de 99o/o de volume
de oxrsênio (USP 29) - COÍA PRINCIPÀL

'1 crL 160

CIL 1602

IRECARGA OXIGÊN|O MEDtCtNAL 2 5M3 Gás incolor e inodoro Contém nâo
i menos de 99.50Á v/v de oxrgênio A 20oC e numa pÍessào de 101 kpA, l volume
idissolve em 32 volumes de água (EP 5 0) Contém nâo menos de 99% de volume
de ox€ênio (USP 29) - COTA PRINCIPAL

RECARGA OXIGÊN|O MEOICINAL 3.5M3 cás incolor e rnodoro Contém náo
menos de 99.5olo v/v de oxrgênro A 20oC ê numa pressào de 101 kpA. 'l volume
dissolve em 32 volumes de água (EP 5 0) Contêm não menos de 99o/o de volume
de oxigênro (USP 29) - COTA PRINCIPAL

RECARGA OXIGÊN|O MED|C|NAL 1OM3 Gás incolor e inodoro Contém náo
menos de 99.5% v/v de oxrgênio A 20oC e numa pressâo de 101 kpA, 1 volume
dissolve em 32 volumês de água (EP 5 0) Contém náo menos de ggo/o de volume
de oxrgênro (USP 29) - COTA PRINCIPAL

RECARGA OXIGÊN|O MEDICINAL 'í,OM3 Gás incotor e inodoro Contêm nâo
menos de 99.5% v/v de oxrgênro A 20oC e numa pressào de 101 kpA 1 volume
dissolve em 32 volumes de água (EP 5.0). Contém náo menos de 997o de volume
de oxigênio (usP 29) - coTA RESERVADA

RECARGA OXIGÊN|O MEDIC|NAL 2,5M3 Gás incotor e inodoro Contém não
menos de 99,5% v/v de oxigênro A 20"C e numa pressáo de 10'l kpA. 1 volume
drssolve em 32 volumes de água (EP 5.0) Contêm nâo menos de 99% de volume
de oxrgênio (USP 29) - COTA RESERVADÂ

CIL 160

4 crL 800

COTA RESERVADA - CorÍespondente alé e 20% (vinte poÍ cento) das quantidades totais do objeto, destinado
à participaçào de empresas enquadrâdâs como Microempresas - ME e Empresas de Pequeno PoÍte - EPP

rnclusive Microempreendedorês lndrvdua§ - MEl. sem prejuizo da sua participaçáo na cota pÍtncipal.

ITEM DESCRTÇÃO QÍO

5 crL 40

6 CIL 40

---.1
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RECARGA OXIGÊNIO MED|CINAL 3,5M3 Gás incoloí e inodoro. contêm nâo
menos de 99,5% v/v de oxtgênto A zO"C e numa pressão de 1Oí kpA. 1 volume
drssolve em 32 votumes de água (Ep 5.0) Contém nâo menos de gg% de volume
de oxrgênio (USP 29) - COÍA RESERVADA

RECARGA OXIGÊN|O MED|CINAL 1OM3 Gâs rncotoÍ e inodoro contêm não
menos dê 99 5% v/v de oxigênto A 2OoC e numa pressão de 101 kpA, 1 votume
dissolve em 32 volumes de água (Ep S O). Contém não rnenos de gg% de votume
de oxigênio (USP 29) - COTA RESERVADA

CIL

ctt

7

I
ÊÀsros BoNsl ltÍlDor oo tuüal{lo

,iartÍÍuiÁ t uircptt or ?^5Iü6 !oh.5 . rúâ
. (xP, _05Ir, trtlDor ,!

tat Í(lâo tt 6to oo rtlllrôtto o (roaD.rata cttt^E 5ur HAi iàritr

Àv lÀünio8os Scíüo ní I .(XX). S\1o ,os((. là\los l}()n\-MA. (-l.lp ír5.t7O-(Dt}.
lrM^ll : cIlp0\t(rstxrn\r itr4gnlitil.c(!nr

ZUU

',r'tlllr'

I
-



I rrtlta||trr \t Errs'lrwr/
PAsTO9 BONSi tsraoo m raaiÂB,.lo

Prtr€tÍuia üuttct?a( oÍ l^lrot lo|t - u
(f,P, - 0l 2rr.trl/Ipo!.7t

MuüclÍo MtMlto oo ÍEltlróalo oa cloÂD xta (tttÀDotut ü^t^tr€Is!

PROCESSO ADI'IINISTRATM llo 3O1O.2OO8,10/2021
paecÃo etErrôrro ro olo/2021 - sIsrEi{A REGIsTRo DE pREços - sRp
TIPIO: MENOR PR,EçO/ ITETiI
D^ÍÀt 2lll.Ol2O2r
ABERTURA: O9:OO HORAS

ANEXO II
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

pnrcÃo errnÔntco 0ro/2021 - sRP

ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA O EVENTUAL
FUTURO E EVET{TUAL FORNECIMENTO DE GASES
MEDICINAIS (RECARGA) PARA ATENDER AS
NEcEssrDADEs DA sEcRETARTA MUNIcIpAL oe snúoe.
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 3010.2008,10i2021.
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.

Aos.......... dias do mês de ......... do ano de 2021, na PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS
BONS/MA, nas Dependências da Secretaria Municipal de Administração, na sala da Comissão
Permanente de Licitação - CPL, no Município de PASTOS BONS/MA, CEP: 65.860-000,
PASTOS BONS - MA, juntamente com a Senhora Secretária, gerenciadora da presente
ata, com base na Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, e na regulamentação feita pelo Decreto
Municipal no 006/2021, de 04 de janeiro de 2021, em face das propostas vencedoras apresentadas no
Pregão ELETRONICO no 010/2021 - SRP, cuja ata e demais atos foram homologados pela autoridade
administrativa, RESOLVE:

Registrar os preços dos produtos propostos pelas empresas, nas quantidades estimadas, de acordo
com a classificação por elas alcançada, por item, atendendo as condições previstas no instrumento
convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas
estabelecidas da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, conforme as cláusulas

.- seguíntes:

DO OB]ETO

CLAUSULA PRIMEIRA: O objeto desta ATA e o REGISTRO DE PREçOS dos itens das empresas
vencedoras, conforme dados abaixo, para o Futuro e eventual fornecimento de gases medicinais
(recarga) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme quantidades e
especificações constantes da cláusula quarta desta ATA. conforme condições e especificaçôes constantes
do edital do PREGÃO ELETR.ôI{ICO N. OLOI2OLL, bem como das propostas comerciais das
PROMITEI.ITES CONTRATADAS.

EMPRESA

Parágrafo único: A presente Ata de Registro de Preços constitui-se em documento vinculativo e
obrigacional às partes, com característica de compromisso para futura contrataÉo.

,\v Doltl inBo\ S('nâ(t n" l .lX)O. \Íl() .h)\(r. l,$\l()s ltons-ivlA. ('f.P ó5.L70-{xx)
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DAS OBRIGA@ES IX,s LICITA ÍES RÊGI§ÍRAIX,S

CúUSULÁ SEGUNDA: São obÍigações dos Licitantes REGISTRADOS, entre outras:

L Assinar o contrato de fomecimento com o I4UNICÍPIO e/ou com os órgãos participantes no prazo
máximo 05 (cinco) dias úteis, contados da solicitação formal.

IL Os produtos deverão ser entregues diretamente no HOSPITAL MUNICIPAL e postos de Saúde que
compõem a rede municipal de saúde localizados na sede do llunicípio de PASTOS EONS/MA, conforme
solicitações, acompanhada das íespectivas notas fiscais onde os prcdutos recebidos serão fiscalizados e
conferidos pelo setoÍ de compras do l"lunicípio em prazo não superior a 05 (cinco) dias, contados a
partir da data da ordem de fornecimento.

III. Providenciar a imediata subíituição dos itens por falhas ou irregularidades constatadas pelo
MUNICIPIO, na forma de fornecimento dos produtos e ao cumprimento das demais obíigações assumidas
neÍa ata.

IV. Reapresentar sempre, a medida que Íorem vencendo os prazos de validade da documentação
apresentada, novos documentos que comprovem todas as condições de habilitação e qualificaçâo
exigidas no edital do PREGAO ELETRONTCO no 010/2021 - SRP.

V. Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações fiímadas a partir da data da
assinatuía da presente Ata de Registro de Preços.

Vl. Ressarcir os eventuais prejuízos causôdos ao MUNlcÍPlo, aos órgãos participantes e/ou a terceiros,
provocados por ineficiência ou inegularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na
presente ARP.

VIt, Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes,
encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer
outras que forem devidas aos seus empregados, flcando, ainda, o MUNICIPIO e os Orgãos Participantes
isentos de qualquer vínculo empregaticio, responsabilídade solidária ou subsidiáÍia.

VIII. Pagar, pontualmente, os seus fomecedores e as obrigações fiscais com base na pres€nte ata,
exonerando o I,IUNICIPIO e os OÍgãos Participantes de íesponsabilidade solidária ou subsidiária por tal
pagamento.

DA VIGÊTCIA DEsÍA AÍA DE REGISÍNO DE PNEçOS

CúUSULA TERCEIRA: O prazo de valadade da presente Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses,
ô paítir da dôtô de sua publicação, sendo vedada sua proÍrogação, exceto seia editado novo regramento
pelos órgãos oficiais durante a vigência da mesma,

DO REGISTRO DOS PREçOS

CLAUSULA QUARTA: O preço regístrado, a quantidade e o fornecedor dos materiais constantes desta,
encontíam-se contidos na tabela abaixo:

ESPECIFICAÇAO

a! oo ro i.^rrl*^o
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CúUSULA QUINTA: A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, podeÍá seÍ utilizada por qualquer
órgão ou entidade da administração que nâo tenha paÍticipado do certame, mediante prévia consulta e
autorização do Município e do fornecedor, sem p§uízo das quantidades registradas nesta Ata.

Parágrafo único: As contrataçôes adicionais previstas nesta cláusula não poderão exceder, por órgão ou
entidade interessada, a 50o/o (cinguenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de
Preços.

DAS OBRTGAçõES DO ÍrtUr{rCÍPrO

CúUSULA SEXTA: São obrigações do MUNICiplo, entre outras:

II. Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantídas todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a sua compatibilidade com as obrigações
assumidas;

III. Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do presente Registro de Preços, através do setor de
compras/Secretarias Municipais.

IV. Publicar o preço, o fornecedor e as especificações do objeto, em forma de extrato, na imprensa
oficial do Município, sem prejuízo de outras formas de divulgação, inclusive pela rede mundial de
computadores - Internet, durante a vigência da presente ata;

DACOI{TR TAçIO

CúUSULA SETIMAi Observados os critérios e condições estabelecidos no edital do Pregão ELETRÔNICO
no 010/2021 - SRP, o MUNICIPIO e/ou órgãos participantes, formalização seus respectivos contratos
obedecendo os itens e quantidades de cada Secretaria, podendo também conforme o caso a Autoridade
competente formalizar uma único contrato com os itens e quantidade de todas as Secretarias
partícipantes.

CLAUSULA OÍTAVA: O Registro de Preços efetuado não obriga o MUNICÍPIO a firmar as contratações
nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para o objeto, sendo assegurada ao
detentor do registro a preferência de fornecimento. em igualdade de condições.

CúUSULA NONA: A contratação junto a cada fornecedor registrado será formalizada pelos órgãos
integrantes da Administração Direta ou Indireta do Poder Executivo, mediante a assinatura de contrato.

DO PAGAüEÍ|TO À COnrnrreOr

A! Í).r[ring(!\ \cn0§ n"l.(]í)O. :iilo Jo\ri. l,it\to\ Ihrrs-ltÂ. ('liP 65.E70-{XX)
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I. GCTCNCIAT, atTaves da PREFEMJRA MUNICIPAL DE PASTOS BONS/MA, SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇAO, SAUDE, ADMINISTRAÇAO E ASS. SOCIAL. esta Ata de Registro de Preços, providenciando
a indicação, sempre que solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades da
Administração, obedecendo a ordêm de classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos
participantes desta Ata;
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cúusut-l oÉcIma: o uut'rtcÍelo ou os órgãos municipais pagará à CoNTRATADA, peros fomecimentos
dos bens dê valor registrddo nesta Ata de acordo .o, 

" 
quaÃtid"de efetivamente entregue em até 30(trinta) dias úteis, após o Íecebimento deÍinitivo.

cúusut-l-oÉctul PRIMEIRA: O pagamento será efetuado através de deposito bancário, mediante
apresentação do documento fis€al competente, juntamente com os documentos pertinentes.

D s 
^LTERA@ÊS 

D arA

CúUSUU DECIMA SEGUNDA: A Ata de Registro de preços poderá sofrer atterações, obedecido o
disposto no Art. 65 da Lel 8.666/93, nos seguintes casos:

Parágrafo Primeiro: os preços registrados poderão ser revlsto em decorrência de eventual redução
daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos materiais registrados, cabenaá à'- PREFEmJRA MUNICTPAL DE pAsros BoNs/MA, órgão gerenciador desta ATA, pro;or.r 

"r 
n"lo.i"çã..junto aos fomecedores registrados.

Pêrágrafo Segundo: Quando os preços registrados, por motivo superveniente, tornaÍ_sê superior ao
preço praticado no mercôdo, a PREFEITURA MUNICIPAL DE pAStOS BONS/MA deveÉ:

L Convocar o fomecedor registrado paÍa negociaçâo de redução de preços e sua adequação ao pÍàticado
no mercado;

II. Frustrada a negociação, liberar o fomecedor registrado do compromisso assumido;

lII. Convocar, pela ordem de classificação do pregão ELETRôNICO, os demais fornecedores que nâo
tiverôm sêus preços registrados, vlsando igual oportunidade de negociâção;

Parágrafo Terceiro; Quando o valor de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor,
mediante comunacação e comprovação formal, não puder cumprir o compromisso, o ór9ão gerenciadoi
da Ata poderá:

I. Liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido, sem aplicação das penalidades previstas
nesta Ata e no Edital do Pregão ELETRôNICo, conlirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apres€ntãdos;

Il. Para o disposto no subitem anteíor, a comunicação deverá ser feita antes do pedido de fomecimento
dos materiais;

III. convocar, pela ordem dê classlficação do pregão ELETRôNICo, os demais fomecedores visando
igual oportunidade de negociação;

Parágrafo Quarto: o r4uNIcÍPIo revogará a Ata de Registro de píeços sempre que não houver êxito nas
negociações, na forma da legislação vigente.

CúUSUt-l OÉCtUe tnCHnn: O Regiíro de preços dos fomecedores registrados s€rá cancelado
quando:

L Houver interesse público, devldamente fundamentado;

Â! Dirhin-!o\ tfr1ào n l.O(m. sâo Jo\(r. Pà\rd\ ttoo\-N1A. ( trI,ó5_E7í)-llot,
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'- II - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a AdminiíraÉo púbtica.

Ill - Advertênciâ.

IV - Nlulta de 0,3olo (três décimos por cento) por dia de atraso na entrega dos produtos ou atÍaso na sua
substituição, e por ocorrência de ato ou fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste Edital,
até o máximo de 10o/o (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, recothida no prazo
máximo de l5 (quinze) diãs corridos, uma vez comunicada oficialmente.

V - Multa de 1090 (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de inexecução total
ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 1S quinze) dias corridos, contado da comunicação
offcial.

VI - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração púbtica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que s€ja promovida a reabilitação perante a
própÍia autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressaícir a
Prefeitura l"lunicipal de PAsros BoNs - MA pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da
sanção aplicada com base no subitem anterior.

II. O fornecedor descumprir as condiçôes da Ata de Registío de preços;

IIL-o fom-ecedor não assinar o contrato no prazo determinado neste editar, sem justiflcativa aceita pelo
MUNICIPIO;

IV. Se constatar â existência de declaração de inidoneidade do fomecedor;

v' o fomecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, no caso deste se tornar superior ao praticados
no meÍcado;

VI. Por iniciativa do própío fornecedor, quando mediânte solicitação por escrito, comprovar a
impossibilidade do cumprimento das exigências do instrumento convocatório que deu origem à esta ARp,
tendo em vista fato superveniente e aceito peto MUNICÍplO

cúusuLA DÉCIMA QUARTA: Os preços da presente Ata serão irreajustáveis durante a validade desta
Atã;

Parágrafo Único: Nas hipóteses previstas no Art.65, inciso II, arínea "d", da Lei 8.666/93, o MUNIcÍpIo
poderá promover o equiríbrio econômico-financeiro do contrato, mediante soricitação fundamentada à
aceitr.

OAS PÉiAUDADES

cúusulA DECIMA QUINTA: Pela inexecução totat ou parciat da Ata ou do contrato o MUNIcipIo poderá,
garantido o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, aplicar à CONTRATADA as seguintes
sanções:

I - Impedimento de licitar e contratar com a prefeitura Municipal dê PASTOS BONS - MA por prazo de
até 5 (cinco) anos;

^r 
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CLAUSULA DECIMA sExrA: A penaridade de advertência poderá ser aprícadô nos seguintes casos,
independentemente da aplicação de muttas:

I. 
.Desc_umprimento 

das obrigações assumidas contratualmente, desde que não acarretem prejuízos para
O MUNICIPIO;

ÍI. Execuçâo insatisfatóía ou inexecução da entrega do materiar, desde que a sua gravidade não
recomende o enquadÍamento nos casos de suspensão temporáÍia ou declaração de inidoieidade;

lll:-.f:!:-"j"r ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos serviços do
MUNICTPIO o'r dos órgãos municipais;

CúUSUU OeOmA SÉflMA: Decorridos 05 (cinco) dias de atÍaso na entrega dos bens, sem que tenhamv sido apresentadas justificativas plausíveis, estaÍá caracterizado o descumprimento total das obrigações
assumida,t-caso em quê, além de aplicar a multa prevtsta no inciso II da Cláusula Décima quinta, foáerá
o MUNICIPIO optar pela rescisão do Contrato.

PaÍágrafo Primeiro: As multas a que se refere o inciso Il da cláusula Decima euinta não impede que
o MUNICIPIO rescinda, unilateralmente, o Contrato ou cdncele o Registro de preço do Íornecedor e,
ainda aplique as outras sanções previstas na Cláusula Decima euinta, em seus incisos l, uI e IV,
facultada o devido processo legal, a ampla defesa e o cont.aditório da PROMITENTE e/ou CONTRÂTADA.

cúusulA oÉcwl orravn: As multas aplicadas sefão descontadas dos pagamentos eventualmente
devidos pelo MUNICiPIO;

Parágrafo Primeiro: tnexistindo pagamento devido pelo MUNIcíplo, ou sendo este insuficiente, caberá
à CONTRATADA efetuaí o pagamento da multa, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contado
da data da comunicação de conflrmação da sanção;

Pârágrafo Segundo: Não se realizando o pagamento nos termos acima definidos, o MUNICÍPIO poderá,v se houver, valer-se do valor dado em garantia e, não sendo este sufrciente, far-se-á a sua cobrança
.judicialmente.

CúUSULA DÉCIMA NONA: A penalidade de declaração de inidoneidade para licitaÍ e contratar com a
Administração Pública será proposta se constatada má fe, ação maliciosa e premeditada da
CONTRATADA em prejuízo do MUNICÍPIO, evidência de atuação com interesses escusos ou reincidência
de faltas que acarretem prejuizos ao Í\4UNICÍPIO ou aplicações sucessivas dâs outras penalidades
anteriormente descritas.

Parágrafo Único: A penalidade prevista nesta cláusula, é de competênçia exctusiva do l,tUrutCÍptO,
facultada à contratada o devido processo legal, a ampta defesa e contraditório, no prazo de 03 (três)
dias úteis, contados da data da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida aús 2 (dois)
anos de sua aplicação.

DtsgosrçõEs FrxAIs

CúUSULA VIGÉSIMA: As omissôes desta ATA e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas
de âcordo com o que dispuserem o Edital do pregão ELETRôNICO no O1O/2021 - SRp e as propostas

.\! l)(nringos §:.lao n'!.i)Ot). Sno lorc. l,lno\ lrdrr-NlA. Cl,P ó5.8I0-l)00.
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E, por eíarem justas e acordadas, as partes assinam a presente Ata em 01 (uma) vias de igual teor e
forma.
Local e data

ORGAO GERENCIADOR

PREFEITURA MUNTCIPAL DE PASTOS BONS . MA

ORGÃO PARNCIPANTE
FORNECEDOR
TÊSTEMUNHA

ai aoooir Mnrlo
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apresentadas pelas CoNTRATADAS, prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre
as das propostas.

CúUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRÁ: O presente registro decore de adjudicação às PROMITENTES
CONTRATADAS dos objetos, cujas descrições, quantidades e especificaçôes constãm no Termo de

§l:.r-"ll!,9_ Anexo. t, do pregão ELETRôNICO no 010/2021 - SRp, conforme decisão do pregoeiro do
MUNICIPIO, lavrada em Ata e homologação feita pelo senhor prefelto Municipal.

CúUSULA VIGESIMA SEGUNDA: cabeTá à PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTos BoNS/I,IA o
gerenciamento da presente Ata de Registro de preços nos termos dã legislação vigente.

CúUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA; Fica eteito o foro da Comarca do Município de PASTOS BONS/MA, para
dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da execução desta ATA, com renúncia das partes a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

À! l)omio8oí S.níô n r (xll. \!o ,o\é. Pâ,ikx &rrs-|,1A. ( tiP ó5.87í!OíX)
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No 3010,200a.10/2021
PRÉGAO ELETRONTO No 010/2021- STSTEMA R€GTSTRO DE PREçOS - SRp
TIPOr l,lEt{OR PREçO/ ITEM
DArA: 21l10/202r
ABÊRTURÂ: 09:OO HORÂS

ANEXO III
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

APREFEmJRAMUNICIPALDÊPASIOSBONS,F4A,comsedeà..........,S/N_Centro.CEp:......,
PASTOS BONS - MA, adiante denominada CONTRÂTANTE, inscrita no Cadastro Nacional de pessoa
Jurídica - CNPI sob o n.o .........,............, através da Secretaria Municipal de ............ neste ato
representado pelo Sr, .,.......... Secretário 14unicipal, brasileiro, casado, residente e domiciljado..............
dorâvante denominada simplesmeote de CONTRÂTANTE, e do outro lado a empesa ............,., CNPJ n.o

Rua ................., Cidade - UF - CEp:............... neste ato repÍesenta pelo Sr. .............,
portador do CPF n.o ............., dorôvante denomanôda simplesmente de CONTRATADA, tendo em vista
0 que consta no Processo Administrativo no 3010.2008.10/2021, e proposta apresentada, confoÍme ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS No......,...., que passam a integrar este instrumento, independente de
tÍanscrição, na parte em que com este não conflitar, resolvem de comum acordo, celebÍar o presente
CONTnÂTO ADMIÍ{ISTRÂTM DE fORÍ{ECII{ENTO No ,...................,..,.., regido petà Lei n.o
8,666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes:

cúusulA pRrMErR^ - Do oBJETo

Constitui objeto deste contrato o futuro e eventual o fornecimento de gases medicinais (re(ârga)
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a planilhô vencedora em
conformidade com o Editalde PREGÃO ELETRôNICO n.o 010/2021 eAtadeRegistrodepreçosno...,,,,
que, com seus anexos integram este anstrumento, independente de transcriÉo, pâra todos os fins e
efeitos legais. O presente Contrato está consubstanciando no procedimento licitatório realizado na forma
da Lei n.o 8.666/93.

cúusul SEGUÍ{DA - Do vALoR Toral

O valor do presente contrato é de RS ........... (.........) a ser pago, em ôte 30 dias, aús a entrega dos
pÍodutos pela CONTRATADÀ acompanhada da Nota Fiscat e aprovação do Setor competentê da
CONTRÂTANTE, conforme planilha abaixo descrita. extraída da proposta de preços vencedora do
certame:

CONTRATO N,o .....,,.., QUE ENTRE SI CELEaRAÍrt A
PNEFEITURÂ MUNICIPAI. DE PASTOS BONS E A
EMP PAR,Â O FIM QUE
€SPECIFICA.

MATERIAL .........
Und atd. V. unit.l

L
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cúusut-A TERCETRA - DAs oBRrGAcóEs DA coNTRÂÍaDA

Parã a execução deste contrato, entre outras, constjtuem obrigações da CONTRATADA:

a) Enkegar os materiars, Diretamente no HospITAt MUNI.I,AL locôrizado na sede do Município, comotamtÉm em postos de saúde que compõe, u n"a" rarni.ip"iá" sã,:-Jãio'."ri."0o. na sede do Municípiode PASTOS BONS/MA, conforme o caso, de acordo com 
" -fiaitiçáo de fomecimento feito pêlaSecretaria Municjpal de Saúde, sob pena de rescisão de contratoJ '

b).Manter, dy.ra_nte toda a execução do^Contrato, em compatibi dade com as obrigações assumidas,todas as condições de habilitação e qualiftcação exigidas na iicit"çà;

c) Providenciaí a imediata correção das deÍiciências e/ou irregutaridades apontadas pela CONÍRÁTANTE;

d) Arcar com€ventuôis prEuízos causados à coNTRÁTAr,lrE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência
ou jnegularidade cometida na execução do Contrato;

e) Obedecer os prazos de entrega, recebimento e substituição, conforme o Edital e Termo de Referencia;

0 Assumir total responsabilidade por qualqueÍ dano pessoêl ou material que seus
funcionários venham a causar ao patrimônro da CoNTRATANTE ou a ter;eiros quando da execução do
Contrato;

g) Substítuir eventuais produtos que estejam com validade vencida e/ou que não estejam em
conformidade com o termo de referência e proposta de preços, com as mesmas especiÍicaçôesi

h) Comunicar à Administrâção, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entregâ, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

i) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumldâs,
nem subcontratar qualquer das prestações à que está obrigada, exceto nas condiçõd autorizadas no
Termo de Referência ou no Termo de Contrato;

i) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trôbathistas, previdenciários, fiscôis,
comerciais, tdxas, fretes, seguíos, destocamento de pessoal. preíação de gôrantia e quaisquer outrôs
que incidam ou venham a incidir na execução do Contrato.

cúusulA ouaRTÂ - DAs oaRrcÂcõÉs pa CoÍ{TRATAÍ{TE

Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a CONTRÂTANTE se compromete a:

a) Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada, necessárias
ao desenvolvimento das atividades relativas às obrigaçôes da contratada.

^\' 
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IÂR^GRAFO PRIMEIRO: O preço aqui contratado não sofreÍá reajuste e inclui todas as despesas comimpostos, transporte, seguros, taxas ou outros tributos eventuatáente incidentes soore os materiais.
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b) Notificar a CONTRATADA, imediatamente, acerca da ocorrência de eventuais irregularidades na
execução dos serviços, fixando o prazo máximo de 24 (vinte e quôtro) horas para sua regularízação;

c) Prestar as informações- 
_e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados

credenciados da CONTRATADA;

d) Acompanhar e ftscalizar a execução do presente contrato, através de um funcionário especialmente
designado que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o Contrato.

e) Designar pessoas responsáveis pelo encaminhamento e fiscalização dos serviços ora pactuados;

Q Efetuar o pagamento devido nas condições estabelecidas neste termo;

:- g) Ordenar se for o caso, a imedlata substituição de empregado da CONTRATADA que embaraçar ou
dificultar a sua fiscalização;

h) Observar para que durante toda vigência do mencionado contrato sejam mantidas todas ôs condições
de habilitação e qualificação da COI'ITRATADA, exigíveis na licitação, solicitando desta, quando fàr o
caso, a documentação que substitua aquela com prazo de validade vencidâ;

i) Assegurar-se da boa qualidêde na prestação de serviços pelô CONTRATADA

J) Fomecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações
contratuais.

cúusut-l ourrm - oo pnlzo or vre Êncn oo corrR.nro

A CONTRATADA se obriga a se dispo. a iniciar a execução do contÍato, a partir da assinatura deste
juntamente com a ordem de fornecimento até o necessário atendimento total do matêrial cotado-- limitândo-se o fornecimento até o dia 31 de dezembro do ano de 2021, consoante dispõe o art.57 da
Lei n. 8.666/93.

cúusulA sExTA _ coNDIcóEs oE PAGAMENTo

O pagamento mensal será feito em favor da empresa em ate 30 (trinta) dias após o fornecimento por
meio de depósito em conta corrênte, através de Ordem Bancária após a apres€ntação da Nota
Fiscal/Fatura, em que deverão ser dlscriminados os números das respectivas requisições.

Os pagamentos serão efetuados pela Secretaria Municipal de Saúde, através de dotações de recursos
próprios, conforme suas solicitações e entrega dos materiais.

cúusutl sÉunl - ol ctlssrrtclcÃo oncluerrÁntl r euperuxo

As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta de recursos próprios do município da seguintê
dotação orçamentária:

\r l)rttningor Sefl§o n"l.lX)O. SJo ,(\c. lrit\hr\ iions-t\{4. ('!1, ô5.87t!tX)t}
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cúusulA orÍÂvÂ - DÂs pEr{aLrDADEs

o atraso injustincado na prestação dos sêrviços ou entrega dos materiais sujeitará a coNTRÀTAoA à
aplicação das seguintes multas de mora:

a) 0,33% (binta e três centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela do objeto em
atraso, desde o segundo ate o trigésimo dia;

b) 0,660ó (sessenta e seis centésimos por cento) ao dia, incidente sobíe o varor da parcera em atraso, a
paítir do tígésimo primeiro daa, não podendo ultrapassar 2oqo (vinte por cento) do valor do Contrâto.

peúcuro paturtno - Atém dôs murtas aludidas no item anterior, a CoNÍRÁTANTE poderá ap car as
seguintes sãnçôes à CoNTRATADA, garantida a pévia e ômpla defesa, nas hipóteses de inexecução total\- ou parcial do Contrato:

a) advertência eÍrita;

b) multa de l0o/ô (dêz por cento) sobre o valor total do Contrato;

c) ampedimento para paÍticipar de licitação e assinar contratos com o Município de pAsros BoNs pelo
prazo de até 02 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para partjcipar de lícitação e assinar contratos com a
Administração Públlca, pelo prôzo previsto na alinea anterior ou até que a CONTRATADA cumpra as
condlções de reabilitação;

peúcuro seeuruoo - As sanções previstas nas alÍneas..a,., .'c,,e..d,, poderão ser
aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea "b".

paúCUfO TERCEIRO - Caberá ao Ftscal do Contrato, designado peta CONTRATANTE propor a\- aplicação das penalidades previíâs, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que
justifiquem a proposição.

peúCAlfO QUARTO - A CONTRATADA estará suieita à apticação de sançõ€s administrativas, dentre
outras hipóteses legais, quando:

a) prestar os servlços ou entregar os materiais em desconformidade com o especificado e aceito;

b) não substituir, no prazo estipulado, o materiat recusãdo peta CONTRÁTANTE;

c) descumprir os prazos e condições previstas neste Contrato.

plúCUfO QUINTO - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos
contados da data da notificação, em conta banúria a ser informada pelã CONTRATANÍE.

plúC*lfO SEXfO - O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou
cobrado diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente.
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PAúGRAFO SmMO - A llcitante que ensejãr o retardamento da execução do certame, não mantiver a
proposta, falhar ou traudâr na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaraÉo
falsô ou cometeÍ fÍaude Íiscal, garantido o direito previo da citação e da ampla defesa, ficará imEedido
de licitar e contratar com a Adminastração, pelo prazo de ate 0S (cinco) anos, enquanto perdurarem os
motivos determrnantes da punição e até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

cúusulA Í{ona - pa REscrsÂo
A inexecução, total ou parcial, deste contrato ensejará a sua rescisão com as consequências contratuars
e as previstas em Lei ou regulamento.

P úGRAFO PRI EInO - Coníituem motivos para rescisão de pleno diÍeito do presente Contrato,
as hipóteses elencadas no art. 78 da Lei 8.666/93 e ocorerá nos termos do aít. 79, do mesmo diploma
legal.

PAúGRAFO SEGU DO - A rescisão do presente Contrato poderá ser determinada por ato unilateral
e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos t a XII e XVII do art. 7g da Lei n.o
8.666/93, devendo ser procedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade superio..

pÂúGRAFO TERCEInO - Este Contrato poderá ser rescindido por convenção das partes, sem
qualquer sânção ou penâlidade, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência
para a CONTRATANTÊ.

PARÂGRAFO OUAnTO - Fica ainda assegurado à CONTRATANTE, o direito à rescisão unitaterat deste
Contrato independentemente de aviso extrajudicial ou interpelação judicial, nos seguintes casos:
a) Para atender o interesse e conveniência administrativa, mediante comunicação à Contratada com
antecedência minima de 30 (trinta) dias, desde que seja efetuado o pagamento do píoduto efetivamente
entregue até a data da rescisão;

b) descumprimento de qualquer determinação da CONTRATANTE, feita em base contratual;

v c) transferência do objeto deste Contrato a terceiros, no todo ou em parte. sem autorização pévia e
expressa da CONTRÁTANTE ;

d) desatendimento das determinações regulares de representantes que forem designados pela
CONTRATANTE para acompanhar, na qualidade de fiscal, a entrega do objeto;

e) cometimento reiterado de falhas causadas nô entrega do objeto.

PAúGRÂFO OUIÍ{TO: Em caso de rescisão Administrativa ficam reconhecidos os direitos da
Administração, prevista no art. 77 da Lei 8666/93, bem como na legislação especaal no que couber.

cúusulÂ DÉcrÍ.ra - pos ÂcRÉsctÍ.tos ou supREssõEs

A CONTRATADA s€ obriga a aceitar nas mesmas condiçôes contratuais os acréscimos ou supressões que
se fazem necessários, de até 25olo (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

cúusul^ DÉcrMA PRTMETRA - coÍ{DrcõEs pE E TREGA E REcEarMErro

^\ 
l).minsos sríÀo n'l.t)Ol). liÀI rr\4. P§\krs l}ltn\-MÂ. ('IiP ôS tlTO-tXI)

l,Il^ll. cnlpà\ro\txrrÍllr g8mril.iiom

u



PAEÍOS BONS

$ lloilu-t9s devllão ser entregues diíetamente oo HosptrAL MUNrcrpAL rocarizo na sede do Município
de PASTOS BONS/MA, conforme solicítaçôes, acompanhada das respectivas notas fiscais.

Os pedidos dos produtos licitados serão feitos de forma qradativa, mensal ou quinzenã|, podendo
também ser semanal, conforme a necessidade da Secretâriâ_

O prazo de entrega dos Materiais será imediato, em ate 03 (kês) dias após o recebimento da Ordem de
Fornecimento/Nota de pedido/Empenho.

9:a]!u:r gesc:lformjdade em relação ao Editat será comunicada peta Comissâo de Recebimento/Fiscat
oe Uonüato, obrigando-se a empÍesa a substituir o produto ou a totalidade do produto no prôzo máximo
de 01 (um) dia, sob pena de incidir nas penaridades por descumprimento totar do contrato, ficando o
custo do transporte po. conta da empresa contratada.

- No ato da entrega das mercadoriôs no almoxarifado própíio da Secretaria. de posse da Nota deEmpenho/Ordem de Êome€imento, o recebedor fará o seu RECEBIMENTO pnOVióÀiO-"trrÀ ãà
assrnâtura do canhoto de recebido da Nota FiscauFatura, representando esse ato a conferência doproduto entregue pela contratada, como a quantidade, valor u;itário e o total dos mesmos.

se, após o recebimento provisório, constatar-se que os produtos fornecidos estão em desacordo com aproposta, com defeito, fora da especificação ou incompretos, após a notificação por escrito à contratada
serão interÍompidos os prazos de recebjmento e suspenso o pagômento, 

"tá 
qrà ,"nao" 

" 
iúçãã. --

A aceitação é condição essenciâl para o RECEBIMENfO DEFINmVO do material, que será realizado
exclusivamente pelo recebedor, àtraves dô aposição, data e assinatura do carimbo de,.Ateslo,.na Nota
FiscaUFatura.

o recebimento provisório ou definitivo não excrui a responsabiridade civir pera soridez e segurança do
serviço, nem ético-profissional pela perfeita entrega do obieto pactuado, de;tro dos limites eúbeletidos
pela lei ou por este instrumento.

-os produtos deverão ser entregues nos rocais citados acima, em horário comerciar de segunda a sexta-
feira, das 08;00 às 18:00 horas. caso seia necessária a entrega foÍa do horário estiputaoõ, a contàiaài
deverá comunicãr a contratante/recebedor do horário e possibiridade de entrega em comum acordo.

caso a data do recebimento coincida com dia em que não haja expediente na secretaria solicltante, o
mesmo se fârá no primeiro dia útil imediatamente posterior.

A empresa fornecedora efetuará a qualquer tempo e sem ônus para o rvuNICÍplo DE pAsros BoNs/MA,
independente de ser ou não o fabl-icante do produto, a substituição de toda unidade que apresentai
imperÍeições, defeito de fabricação, quaisquer irregularidade oú divefgência com as especificações
constantes neste Termo de Referência, ainda que constatados depois do recebimento e/ou pagamento.

No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da CONÍRATADA, o valor devido

^\ 
lXnnin!o\ Sríio n l 0it0. Sio J,\.. t,a\I,,r Bir.s-V,\. ('t:t,6j 870-t,lxl
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FINANCEIRÂS E DESCONTOS

ATUALIZÁçÃO FINANCEIRÂ
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será atualizado finênceiramente, desde a data a que o mesmo se referia
pagamenlo, pelo Indice de preços ao Consumidor Amplo- IPCA, mediante
fórmula:
AF = [(1 ] rpcÁ,/100) N/30-1lx Vp, onde:
AF = atualização financeira;
IPCA = percentual atribuído ao indice de preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir
da datà do adimplemento da etapa;
N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;
VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste

co PEÍ{SAçôES FrI{ANCEIRAS E DESCONTOS

No caso de eventual antecipãção de pagamento, o valor devido poderá ser descontado
financeiramente, 

-desde 
a dôta a que o mesmo sê referia até a data do efetavo pagamento,

' pelo Indice de Preços ao Consumjdor Ampto- ÍpCA, mediante aplicação da seguinte fóniula:
AF = [(1 + rPcry'loo) N/30-t] x Vp, onde:
AF = atualizaÉo flnanceira;
IPCA = percentuat atribuído ao Índice de preços ao Consumidor Ampto, com vigêncja à partir
da data do adimplemento da etapa;
N = número de dias entre a data do adimplemento da etâpa e a do efetivo pagamento;
VP = vôlor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

cúusULA DÉct].IA TERCEIRA - FIscAL DE coNTRÂTo

A CoNTRATAI'ITE designará um FISCAL DE coNTRATo ou EeutpE DE FIscAIs, conforme o caso, o quar
promoverá o acompanhamento do Íornecimento dos produtos e a flscalização do contrato, sob os
aspectos qualitativos e quantitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadôs e comunicando
à CONTnATADA as oconências de quatsquer fatos que, a seu áitério, exijam medidas
coÍÍetivas por parte da mesma, conforme Artigo 58, inciso lll, c/c Aítigo 67, §§ 1o e 20 da Lei 9.666/93.

Aplicam-se, subsidiariamente as disposições constantes da sEçÃo v da Lei no 8.666/93, que versa sobre

- inexecução e rescisão dos contratos administrativos celebrados com a Administrôção pública.

Ficam ressalvadas as demais sanções admanistrativas aplicáveis aos Contratos Administrativos, conforme
diÍiplinam aos arts. 86,87 e gg da Lei no 8_666/93.

cúusulA DÉcr a ouanTA - DA ALTERACÃo CoÍ{TRÂTUAL

Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal no 8.666, de 21/0611993,
desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devjdas justificativas.

A CONTRATADA não poderá subcontratar totat ou parcialmente o objeto deste Contrato, bem como
cedêlo ou transferi-lo, no todo ou em pdrte, sob pena de imediata ràscisão e aplicação das sançôes
adm,nistrativas cabÍveis.

cúusulA DÉctMA sExra- pa HABrlrracÃo

ate a data do efetivo
aplicação da seguinte

'\\ l)on'ilrso§ si:nilo n l Íxxr, \ilú Jo\.. PJ\to\ llt{r\-\tÁ. (-t:t, ô5 ltTo-ttrír
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PAETOS BONS'

A coNTRATADA terá que manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigaçõespor ela assumidas, as condições de habiritação e qualificação exigidas na iicitaçaã. 
-

cúusur-l oÉcrul sÉrrml - ols colqurtcecõrs

Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, so produzirá efeitos legais seprocessada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação,
não sendo consideradas comunicações veóais.

cúusur.l oÉcrlra ormvl - ol púslrcAcÃo

O extrato do presente Contrato. será publicado pela CONTRATANTE na imprensâ oficial, obedecendo ao
disposto no art. 61, parágrafo único da Lei Federal n. 8.666/1993,

- sendo a pubticação condição indispensável à sua eficácia.

cúusutA pÉcrl.iA Í{ovA - Dos cAsos oMrssos

os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei no 8.666/93, Lei Federal no 10.520/2012, Decreto
Municipal no 006/202L, de 04 de janeiro de 2o2l e dos princípios gerais de direito.

o presente contrato vincula-se ao Processo do PREGÃo ELETRÔNICo No ol0i202l - SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS - SRP e à proposta vencedora, conforme exposto no Inciso XI do artigo 55 da Lei
8.666/93.

cúusulA VIGÉSIMA PRII.IEIR,Â. DA RESPoNSABITIDADE cIvL
A CONTRATADA responderá por perdas e danos que vier a sofrer a CONTRATAI,ITE, ou terceiros, razão
de ação ou omissão, dolosa ou culposa, da CONTRATADA ou de seus prepostos, independentemente de.- outras combinaçôes contratuais ou legais, a que estiver sujeita.

cúUsUtA VIGÉSIHA sEGUilDA - Do FoRo

Fica eleito o foro da Cidade de PASTOS BONS - MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos

rsr oo oo it^i^xlrlo
í|le[t|ruiÁ ltrr,.tctt L ot r tucÉ iort. r

ctaT - 05 :r, l r!r0ú1 ,1
MunKl,lO MÍMaro oo rttiÍÍôttoo oOAD^NI rtti^@rur lr i^t]rtxÍ

PASTOS EONS(MA), _ de de 2021.

Âr l)(rnrilgos Senilo n"t.{XXt. silo Jose. pir:ror, ltoos-l\l^. CLp 65.E70-000
I:\íÂ ll.. rplpustosbrrrrsml ggrnail.ctrnr

CONTRATANTE
Secretario Municipal

CONTRATADA
Representante Legal

TESTEMUNHAS:
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PROCESSO AOMTNTSTRATwO No 30r.0.200a.10/2021
PREGÃo ELFÍRô Io No oTo/202T - SISTEMA REGISTRo DE PREços . sRP
üPO: ME,{OR PREçO/ tÍEM
O TAT 2rllOl2027
ÂBERTURÁ: O9rO0 HOR S

a

ANEXO IV
MODELO DE DECLARÁÇÃO

TIMBRE DA EMPRESA
(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa)

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, para os fins de habilitaç:o, na Licitação pregão Eletónico no
010/2021, aberto do Processo Administrativo no 3010.2008.10/2021, instaurada peto MUNICiptO DE
PASTOS BONS/MA, que a empresa:

- Cumpre ao disposto nos incisos rc(XIII do art. 7" da Constituição Federal e inciso V do art. 27 da Lei
fueral no 8.666/93, de que não emprêga menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso e insalubre
e não emprega menor de 1.6 anos, ressalvado, quando for o caso, o menor, a partir de 14 anos, na
condição de aprendiz, nos termos do modelo ânexo ao Decreto Federal no 4.358, de 05 de Setembro de
2002, que regulamenta a Lei n" 9,584, de 27 de outubro de 2002;
- Não esta impedida de contratar com a Administração Pública;
- Não foi declarada inidônea poÍ ato do Poder Publico;
- Não ancorre nas demais condiçôes impeditivas da lei 8666/93,
- Que inexislem fatos impeditlvos a sua habilitação.

Cidade (UF) .. , ... de de 2021

Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsável legal da empresa

RG do responsável
CPF do responsável

^r 
l)(nninSds seíào n'l.l,0l). süo Jr\*. l'x\ros nonsMA. CLP ó:.1170-íXx)

IlVr\ll : cr!lnr\toshonrmiragnrâil.!(nü



I
FÀEtos aoxsi r5r oo oofâr !0ilo

(lra-0rr7r rrr00or ,s
,guklro r{r/raio DoÍrrtro.ro §a «uôr$a aÍü^oo 3rr{ M i r.rrr.ia

O

ANEXO V

DEcLARAcAo DE CoNHECIMENTo E ATENDTT'trvro rc coruolçÕEs Do EDITAL

TIMBRE DA EI'l PRESA
(Nome da empÍesa, CNPJ e endereço da empresa)

De€laramos para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do Pregão e os termos constante no

Edltal Pregão Eletrônico n" 010/2021e seu(s) ANEXOS e do Regulamento bem como temos todas as

condições de cumprir as exigências ali contidas no que concerne a apresentação de documentaéo para

fim de habilitação.

Cidade (UF) .. , ... de de 2021

Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsável legal da empresa

RG do responsável
CPF do responsável

PROCESiSO ADMINTSTRÂTWO Í{o 3010.2qr8.10/2021
pnecÃo etrrnôrro o o1o/2o21 - stsÍEl,ta REGtsrRo DE pREços - sRp
TIPOr MEÍ{OR PREço/ ITEM
o^Í^'t 2UlOl2O2l
ABCRÍURÂ: 09:OO HORÂS

^\ 
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PROCESSO ADMrr{rsTRÂTIvo No 3010.2008. 10/ 2021
pREGÃo cLETRôÍ{ro Íto oto/2o21 - srsrEMA iecrsrno DE pREços - sRp
TIFO: t{El{OR PREçO/ ITEi,r
D^TA:2tltOl2O2t
ABERTURÂ: 09:OO HORAS

ANEXO VI
MODELO DE CARTA DE APRESENTACAO DE PROPOSTA FINAL PARA FORNECIMENTO

A SER APRESENTADA APOS A DISPUTA E READEQUADA AO ULTIMO TANCE

TIMBRE DA EMPRESA
(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa)

AO (A) PREGOEIRO (A) da Prefeitura xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pregão Eletrônico n.010/2021, Processo Administrativo no 3010.200g.10/2021
Fomecedor:
CNPJ:
Endereço:
CEP: Cidade:
Telefone:
Banco: Agenda:
VALIDADE DA

lnscrição F-stadual

Bairto:
Í-stado:

[: -ma il:
( onla ('oÍrente:

PROPOSTA: no
mínimo 60 (sessenta) dias.
PREVISAO DE ENTREGA:
CONCORDAMOS COM TODAS AS CONDUCES DO EDTTAL;
Senhor Fornecedor: Para sua maior segurança, observe as condições estabelecidas no Edital:

Qtd Esp€ciftcaçôes Marcâ Unitário Preço

Vabr Total e flnal por extenso do rratn,. Rg( )

NO CASO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, ASSINALE:
( ) Declaramos para os devidos fins, que somos Microempresa ou Empresa de pequeno porte,
nos termos da Lei Complementar no 12512006 e suas alteraçôes, e que fazemos prova de tal
condição com os documentos enviados - DOCUMENTACAO, conforme previsto no Edital.

IMPORTANTE:
1 - Fica a municipalidade com o direito assegurado de contratar ou rejeitar esta proposta se
assÍm lhe convier, sem que ao fornecedor caiba qualquer reclamação ou indenização.
2 - A assinatura do fornecedor implica na sua total aceitação das regras deste processo
licitatório.

". 
l,",rti
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Cidade (UF) .. , ... de de 2021

Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsável legal da empresa

RG do responsével
CPF do responsávet

3 " Declaramos que nesta proposta estão incluidas eventuais vantagens e/ou abatimentos,
impostos, transporte (carga e descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, obrigaçôes
trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais e outras quaisquei que Íncidam sobie a
contratação.

À\ Í)unrn!,^ s( l,r rf | 0o0. sil,' J,\*. [,à\rot t]orr$t\r.^. ( t:P 6J Ir0-lÍ]0
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PROCESSO ADMrr{ISTRÂTWO No 3010.2qr8.10/2021
PRfGAO ELEÍROHIO I{o OIO/2O21 - STSTEMA REGTSTRO D€ PREçOS _ SRp
TIPO: ME,{OR PREçO/ ITEM
D ÍA:2lllol2027
ABERTURÁ: 09:OO HORÁS

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento de licitação,
sob a modalidade Pregão Eletúnico no OtOl2O21, aberto do processo Administrativo no
3010.2008.10/2021, instauÍada peto MUNICipto DE pAsros BoNs/MA, que:

. Assumimos inteiÍa responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos
apresentãdos ao (a) PÍegoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam
necessárias;

. Compmmetêmo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, todas as condiçôes de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;

. Comprometemo-nos a repassar na proposta do pregão correspondente, eventuais
reduçôes de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes
sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações d€ leqislação
corÍespondente, publicada durante a vigência do Contrato;. Íemos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n.o 9.07g - Código de
Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do pregão Elêtrônico no
010/2021, aberto do Processo AdministÍativo no 02.2903.010/2021, instaurada peto
MUNICIPIO DE PASTOS BONS/MA.'

ANEXO VII
MoDELo DE DEcLAReçÂo oe nrseorusaatuolor

TIN,BRE DA EM PRES A
(Nome da empresa, CNpl e endereço da empresa)

Ao Pregoeiro do Município de PASTOS BONS/MA

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente

Cidade (UF) .., ... de de 2021

Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsável legal da empresa

RG do responsável
CPF do responsável

,\\ l)rnnin!o( Ss Io n l.rrrlo. SIoJo\c. lrl\kr\ llons-ttA. ( lip65.ti70-tXIt
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O MICROEMPRESA

0 EMPRESA DE PEQUENO PORTE
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PROCESSO ADi{I NISTRÂÍM No 3010.2008.10/2021
pnrcÃo etgrnôlto Í{o oro/202r - stsrEMA RÊGtsrRo DE pREços - sRp
TIPO: MEa{OR PREçO/ ITEM
DATA:21l10/2021
ABERTURÂI 09:OO HORAS

ANEXO VIII
MoDELo DE DECLARAÇÃo DE ENqUADRAMENTo No REGIi"|E DE t"ltcRoEMpRESA ou
EMPRESA DE PÊQUENO PORTE (NA HIPOTESE DO LICTIANTE SER UMA ME OU EPP).

TIMBRE DA EI'4PRESA
(Nome da empresa, CNP.I e endereço da empresa)

..................,.inscrito no (razão social dd empresa) Social da Empresa)

, endereço. cidade.

Sou optante do Sistema Simples Nacional?

o sr,4 oNAo

Cidade (UF) .., ... de de 2021

Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsável legal da empresa

RG do Íesponsável
cPF do responsável

Â\ l)rnnirrro. \rniio rt t 0lr. Sil..h\j. l'x\r('! l]lnr\.\1.\. ( I l) 65 137(r-(I)Í)

CNPI no

DECLARO, sob as penas da lei, que a empÍesa: . . .... . , inscrita no CNPJ

no .......... ... , cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou

empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar no 125, de 14.12.2006, em

especial quanto ao seu art. 3o, estando apta a usufruir o tÍatamento favorecido estabelecido

nessa Lei complementar. Declaro, aindô, que a empresa está excluída das vedaçôes

constantes do parágrafo,lo do artigo 3" da Lei Complementôr n" 125, de 14.12.2006, e que

se compromete a promover a regulârização de eventuais defeltos ou restriçôes exlstentes na

documentação exiqida para efeito de regulaíidade flscô|, caso seja declarada vencedora do

certame.
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PROCESSO AOÍ'4_tNTSTR TWO No 3010.2008.10/ 2021
pREGÃo ELErRô to Í{o olo/2021 - srsrEÍrlA REGrstRo DE pREços - sRp
TIPO: ME OR PREçO/ ITEÍII
DAÍA:21ltO/2021
ABERTURÁI 09lOO HORAS

ANEXO IX

MoDELo DE oecumçÃo DE INExtíENclA DE vtNcuLo FAMILIAR

(papet tambÍado dd empresa)

TIN1BRE DA EMPRESA

(Nome da empresa, CNPI e endereço da empresa)............. ......,(nome empresarial da

licitante) , inscrita no CNPI n.: , com sede nâ (endereço complete ), por

intermedio de seu representante legal, o(a) Sr.(a).............. , infra-ôssinado,

portador(a) da CaÍteira de tdentidade n" ....e do CPF/[1F nô ......., para Ílns do presente

processo licitatório, DECLARA não possuir em seu quadro societário cônjuge, companheiro

(a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinadade ou afinidade, até o terceiro

grau. de servidor público da ativa na Prefeitura Municipal de PASTOS BONS/MA que

impossibilite a participação no referido Pregão Eletrônico no 010/2021

Cidade (UF) .. , ... de de 2021

Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsável legal da empresa

RG do responsável
CPF do responsável

l\l)trninrd\SÜr,ionlr)o0.sil('J,'\(.IrJ\l(Nlhnrrl'l^.(Il'ô587lr-(!xr
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PROCESSO ADMII{ISTRÂTWO lrro 30 10. 2008, LO I 202L
pntcÃo eurnôruro No o1o/2021 - srsrElirA REGrsrRo DE pREços - sRp
TIPO: ÍIIENOR PREçO/ ITEM
DATÂ: 2rl10/2021
AAERTURA: O9:OO HORÁS

ANEXO X
Ficha técnica descrítiva do objeto

Ficha T&nica Descritiva do Objeto
Numero do edital:
órgão comprador:

VAL VAL.
Lote/ Item DESCRICAO QUAN.T 11çç.,q TOTAL

Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital):

Preço para o lote único (em R$):

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de
habilitação e que nossa proposta esta em conformidade com as exigências do instrumento
convocatório (edital).

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e
Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 30 da Lei Complementar 125, de
14 de dezembro de 2006.

(Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
(ME/EPP).

Data:

Observação: por força da legislação vigente, e vedada a identificação do licitante.

I
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ANEXO XI
Modelo Carta Proposta do objeto
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PROCESSO ADITIINISTRATM í{o 3OIO.2OO g.LO l2OZlpnrcÃo elrrnôlro o o1o/ 2021 - srsrEMA ircrsrno DE pREços - sRp
TIFO: MEilOR PREçO/ ITEM
DATA:21/10/2021
ÂBERTUR,A: O9:OO HORAS

Prefeitura Municipal de PASTOS BONS/MA - MA.
Comissão Permanente de Licitaçôes - CPL
Ref.: Pregão ELETRôI{ICO no 010/2021.

Prezados Senhores,

Após cuidadoso exame e estudo do Pregão ELETRÔNICO em referência, com os quais
estamos plenamente de acordo, apresentamos nossa proposta para o Futura e eventual
futuro e eventual fornecimento de oxigênio medicinal para atender as necessidades das
Secretarias Municipais, de interesse do Município de PASTOS BONS/MA, objeto do certame.

exbnfi ), conforme detalhado na

Estamos cientes de que os quantitativos constantes da Planilha de Quantidades e Preços são
estimativos, e poderão variar para mais ou para menos, em função das reais necessidades
da PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BOilS/MA, observados os limites legais.

Nossa proposta e valida por 60 (sessenta) dias a paftir da abeftura do envelope e, caso nos
seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a comparecer no local, data e
horário estabelecidos pela PREFEIruRÂ MUNICIPAT DE PASTOS BONS/HA parô a
assinatura do Contrato.

Atenciosamente,

Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsável legal da empresa

RG do responsável
CPF do responsiável

OBSERVAÇÀO: PREENCHTMENTO OBRIGAÍORIO COM TODOS OS DADOS CONTIDOS CONFORME ITENS TANTO
PARA COTA MUEPP E AMPLA rnnlOeeçlO.

I Ar l)orrrirruos SsrliI(' n'l.lll)(). Slio.l()\c. l,í\lo\ ltotrr-\1Â. ('trl) 65.870-(Xlo

'\

O valor global de nossa proposta e de Rg (....
Planilha de Quantidades e Preços anexa.


