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EDITAL DE LICITAÇÀO
PREGÃo PRESENCIAL N, 034/2019lsRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO NA. 201912004

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO

(RegÍsro de Preço para luatras Contmtações, de empresa para fornecimento de Moterial odont0lógico e
maErtol instrltmentnl odontológico para o secretorto munlclpal de saúde), atmves do sistemo de registro
de preços, destinados ao atcndlmento da seretqria de Soúde do Município de São Bernardo-MA).

ABERTURA: 08 de janeiro de 2020, às 08:00 horas.
LOCAL: Sala da Comissão Permanente de Licitação situada Pça Bernardo Coelho de Almeida 862 - Centro - - São
Bernardo/MA.

A Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, através da Pregoeira oficial
designado pela Portaria nq de janeiro de 2019, torna público, torna público que, de acordo com a Lei Federal n.q
10.520, de 17.O7.2002, Decreto Federal 3.555/2000 e Lei ComplemenÍar 1,23 /2006, subsidiariamente a Lei
Federal n.q A.666/93 com suas alterações, demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, e nos termos
deste edital, realizará, às 08:00 h (oito) horas do dia 08 de ianeiÍo de 2O2O, na sala de licitaçôes, situada Pça
Bernardo Coelho de Almeida 862 - Centro - - São Bernardo/MÀ a sessão de abertura do procedimento
iicirátório na modalidade PREGÂo PRESENCIAI, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, adiudicação por !TEM, para a
CONTRATAÇÂO DIi EMPRIiSA PARA REGISTRO DE PREçO PARA TU'TURA CONTRATAçÂO PARA
FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E MATERIAI INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PARA A
SECRETARIA MUI{ICIPAL DE SAÚDf, DO MUNICÍPIO Df, SÃO BEnI{AnDO/MA, por meio dê StsEma Regisrm
de Preços, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência (ANEXO I), na forma abaixo:

DATA DA SESSÃO: O8 de ianeiro de 2020.
HOru{RiO: 08:00 h (oito) horas.
LOCÁL: Setor de licitações, situada Pça Bernardo Coelho de Almeida 862 - Centro - São Bernardo/MA.
INfOflüÂçÔf,S: Sctor dê Licitâções dâ Prefeiturâ Municipal de São Bernardo/MÀ situâda Pça Bernardo Coelho
de Almeida 862 - Centro - - São Bernardo/MA, no horário de 08:30 às 12:00h.

CAPÍTULOI.DOOB]ETO
Esta licitação tenl por objeto o Registro de Preços par a íutrrra contlatações de E[rpr'esas pai-a o fol.rrecinietrto de
Material odontológico e material instrumental odontológico para a Secretaria Municipal de Saúde do Município
de São Eernardo/MA, conforrne especificações e dernais exigências previstas neste €dital e seus an€xos.

CAPíTULO II - DA PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar do cêrtamc todos os interessados, pessoas jurÍd icas per
pertinente ao objeto da contratação, que preencherem as condições de credenc
n€fte fditaL

e habilitação, disposto

2.2. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, interessados que e enquadrem nas hipóteses
do art 9'da Lei 8.666/93 e ainda em uma ou mais das situaçôes a seguir:

2.2.1.. Empresas que se encontrem em processo falência, recuperação iudicial, concurso de credoÍes,
dismlução, liquidaÉo, nem aquelas qüe tênham sido declarados inida€os para licitar ou contratar
com a AdministraÉo Públicâ ou punidos com suspensão do direito de licitâr e contratar com
qualquer órgão ou ente Integrante da Administração.
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2.2.2. Empresas cuios sócios, diretores, representantes legais e/ou responsáveis técnicos, membros de
conselho técnico, consultivo, deliberativo ou adminlstrativo, sejam funcionários, conselheiros, inspetores,
diretores, empregados ou ocupantes de cargos comissionados no MunicÍpio de São Bernardo/MA;

2.2.3. Empresas em regime consórcio e/ou que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, ou
ainda, qualquer que seja sua forma de constituição.

2.3. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habÍliação serão recebidos no endereço acrma
mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se
apresentarêm para participar do certame, sob coordênação do Pregoeira qualificado.

2.4. Caso seia impossibilitada a realização da sessão na datâ marcada para início do Pregão, esta se realizará no
primeiro dia útil subseqüente ou ou[a data deliberada pela Pregoeira e equipe com a devida comunicação formal
aos licilantes que reürararn o EdiLal.

ca"ÍRrw fi - Do€RsaE &uírsl?
3.1. Os interessados deverão apresentar os documentos abaixo mencionados, em original ou cópia autenücada, e
comparecer para credenciamento, 15 (quinze) minutos antes da abertura da sessão:

3.2. Para o credenciamento deverão ser aprêsentados os seguintes documentos

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social ern vigcr, acompanhado da alteração,i aditivo eventual da gerência
da sociedade, e demais que se achar pertinentg ou ato constitutivo consolidado, devidamente registrado, em se
tÍstsndo de sociedades cornerciaig e, no ceso de sociedades por ações, acompmh# & documentos de eleições
de seus administradores, quando o licitante lor representado por pessoa que estâtutâriamente tenha poder para tal,
compÍovando esta capacidade jurídica;

cJ PmuÍação particular ou carta de credenciamento, com firma reconhecjda podendo ser utilizado o mrxlelo
anexo a esle edital, estabelecendo poderes para Íepresentar o licitante, expressamente quanto à formulação de
lances verbais e a praÍicar todos os deÍnais atos ineíentes ao Pregão, acompaohâê conforme o caso, de um dos

documentos citados no subitem 3.2.b

3.3. O Credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuraÉo com firma reconhecida,
com amplos poderes para praticar todos os atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. Em
sendo sócio, propÍieÉrio, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar
rêspectivo Estatuto ou Contrato Social, com suas devidas alterações, ou o Consolidado no qual esteiam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigaçôes em decorrência de tal invêstidura.

Obs. Na credencial deveÍá constar nome e CPF do representante da empresa que outorgou os poderes.

3.4. Não será admitido o credenciamento de um mesmo representânte para mais de um licitante,

3.5. O credenciamento é a condição obrigatória para a participaçâo dos Lici
disputa através de lances em sessão pública.

Pregão Presencial, para

3.6. O credenciado deverá ter amplo conhecimento. Do teor da proposta apres em todos os seus itens, a

fim de que a empresa se faça representar legitimamente, em uma eventual negocia o entre as partes, evitando
com isso a interrupção da sessão para contatos externos visando esclarecimento de dúvidas sobre o teor da

2 )

CNPJ: 06.12s.389/0001-88

a) No losel, deta e h{r:a indisados no prsâIllbúo de*e edral e m lresqlça do Pregoeird. será realiado o
credenciamento do interessado ou seu represenlante legal. PaÍa tanto, obrigatoriamente, será necessária a
apresentação dos seguint€s documentos.

mesma, ficando, todavia, os casos excepcionais para serem avaliados pela Pregoeira. A licitânte deverá apresentar
fôtôs da fachada dô prédiô e das instalações intêrnas )unlàmênte côm à dêclàraçãô de lôcàlizaçãô e

funcionamento anexo do edital, acompanhado das certidões especÍficas e simplificadas atualizadas. Apresentar os
alvarás de autorizâção sanitiárias estaduais e Federais e com autorização de transportes.
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3.6. O licitante deverá apresentar comprovante de retirada de Edital devidamente assinado pela Pregoeira.

3'7. Dêclaração informando o pôrte da empfesa, sôb pena de pteclusão do direito de preferência de cotltrâtâção.

3.8. Serão aceitos a participação de Licitântes não credenciados, sem representante autorizado na sessão, desde
que tenha entregado em tempo hábil os envelopes com as propostas de preços e documentos de habilitação e,
atenda a todas as exigências do EditâI, porém, nào poderão praticar nenhuma espécie de ato durante a sessão,
inclusive oferecer lances para cobrir o preço de nenhum outro licitânte.

CAPÍTULO IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃ? DA DEcaRAçÃo DE PLEN? ATENDIMENTD Aos REQUI,ITqS
EXIGIDOS, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITÃçÃOI

4.1. A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo estábelecido no
An€xo M€ste Edital deverá ser apresentâda fora dos f,nvelop€s n"1 e n"2 .

EI{VELOPE lle 1 - PROPII}STÂ D[ Pn§çOs
PREGÂO N! O34|ZOIq ISRP - coNTRATAçÃo DE EMPRESA PARA o F0RNECIMENTO DE MATERIAL
ODONTOLÓGICO E MATERIAL INSTRUMEITI'TAL ODONTOLÓGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAúDE Do MUNIcÍrro on sÂo nrruvnnoTua.
EiíPRESA:

ENVELOPE NS 2 - DON'I{ENTOS DE HÃBIL TAçÃO

PREGÂO NS O34 /2OI9 lSRP _ CONTRATAçÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATEBIAL
ODONTOLóGICO E MATERIAL INSTRUMENTAL ODONTOLóGICO PARÂ A SECRETARIÂ MUNICIPAL DE
§AÚDE Do MUNICíPTo DE §Âo BERNARo/MÂ
EMPRESA

4.3. A proposta comercial deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa,
sâlvo quanto às expressôes técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas seqüencialmente, sem rasuras,
emendas, com no máximo duas casas decimais, borrôes ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante
legal dâ L,citante ou pelo procurador, Jegalmente habiliado. conforme Capítulo V do Edital.

4-4, Os doc!&entos necessários à hâbilitaÉo deverâo ser apresêxtados em original, por qualquer processo de
cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original para autenticação pela Pregoeira ou
por membro da Equipe de Apoio, por ele designado.

4.5. Depois do credenciamento, serão recebidos os envelopes "PROPOSTA DE PREÇOS" e "DOCUMENTOS DE

HABILTTAÇÃo". Posteriormente os
conformidade e assento de rubricas;

envelopes "proposta de preços" SE

4.6. Após a conclusão dos procedimentos relativos à Fase de Ab postas, dar-se-á inicio à fase de
lances até que se esgotem as possibilidades de negociação, seguida
documentos de habilitação.

ra dos envelopes contendo os

CAPíTULO V _ DO CONTEÚDO DO ENVELOPE DA PROPOSTA
As propostas deverào obedecer às especificaçôes e condiçôes prevista neste instrumento convocatório e seus
anexos. A empresa deverá apresentar com a proposta toda documenta

-t2/
MA

rad P

anexo ao edital, sob pena de desclassificação.
o exigida nas especificaçôes técnicas em

Pil .FotllANo_

4.2. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 (dois)
envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa além do nome da proponente, os seguintes
dizeres:

abertos para conferência de
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5,1. A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:
a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadua[,/municipal;
b) número do Pregão Presencial;
cJ desüição do objeto, de forma clara ê süclhtâ, em conformidâde com as êspecincações detalhadàs em
anêxo neste editâl;
d) preço unitário dos itens, cotando-se todos os itens discriminados, em moeda corrente nacional, em
algarismo e por extenso. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e
custos, como por exemplo: tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretâs ou indiretas,
relacionadas com o obieto desta licitação;

5.2. Os lances deverão ser formulados em valores disüntos e decrescentes, inferiores à propostâ de menor preço
do item, observada a redução mÍnima entre os lances, que será definida pela Pregoeira, haja vista, a diversidade e

complexidade do certame.

5.3, A falta do valor por extenso não será motivo para desclassificação da proposta desde que o valor esteja
explicitado de oura forma que nãc reste margern de dúúda para efeito de iulgamento.

5.4. Havendo divergência entre o preço unitário e o preço por extenso, prevalecerá o preço por extenso.

5,5. A fãlta da rubrica, CNPJ e/ou endereço completo, poderá ser suprida pelo Representante Legal na sessão,

desde que tenha poderes para este fim.

5.7. 
^ 

proposta terá validade de 60 [sessenta) dias;

CAPíTULO W _ DO COIITETJDO D1O ENYELOPE "DOCUT'IENTOS DE HABTLITAçÃO" - INYÓLWRO II

6.1. Os Documentos de habilitâção deverão ser apresentados em uma via, e somente serão aceitos, se estiverem
dentro de seus prazos de validade na data preyista para a realização da sessão de seu recebimento e abertura,
reservando-se a Prefeitura o direito de verificar na fonte emissora, a autenticidade dos mesmo,

6J. Rêferir-se-ão s€mple à iurisdigâo do l,ocal de domicilio da sede do proponente.

6,3. Os documentos terão de apresentar os seguintes documentos de habilitação INVÓLUCRO ID

6.3.1. Documentos de HabilitaÉo furídica:

63.1l- Ato Consütuüvo, estátuto ou contrato sociâI, com suas alteraçôêg em vigor, devidamente re€istrado no

órgão competente, em se tratando de sociedade empresariais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;

6.3,1.2. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade simpl
exercício;

hada de prova de diretoria em

6.3.1.3. Registro Comercial, no caso de empresa individual;

6.3.2. Documentos de Habilitacão Iuídica:

6.3.2.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa lurídica (CNPI).

6.3.2.2. Registro de inscriÉo no Cadastro de Contribuinte estadual e alvará de Funcionamento, pertinente ao

seu ramo de atividade e compatÍvel com o objeto deste editâI.

5.6. A proposta de preço deverá estar acompanhada da Declaração de que o fornecedor do objeto conhece e

aceita as regras determinadas pela SMS;
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6,3.2.3' Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede do licitante (Certidão
Negativa de Débitos do Estado e Certidão Negativa da DÍvida Ativa do Estâdo);

Ú.3.2.4. Ptuva de Regularidade pâra com a Fàzenda Münicipal, do domicílio ou sede do lieitânte [Ce]tidâo
Negativa de Débitos e Certidão Negativa da Dívida do municÍpio);

6,3,2,5. certidão de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitida pela Caixa
Econômica Federal - CEF

6.3.2.6. Certidão Coniunta Nêgâtiva de débitos Relativos a Tributos federâis e a Diüda Ativa da União - Receita
Federal. Prova de regularidade relativa à Seguridade Sociâl, demons[ando situação regular no cumprimento
dos encargos sociais instituÍdos por Lei (CN D/FEDERALCONIUNTA).

6.3,2,7. Certidão de Débitos Negativa do ministério de Trabalho e emprego Coníorme Portaria 1421/2074.

6.3.28. Certidões de informações sobre infuações, Certidão Negativa de dé'bitos trabalhista - Lei 124.& /ll
6.3.3. Qualifi caÉo Econômico Financeira:

6.3.3,1. Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo Cartório Distribuidor da Sede do
participante, com prazo de validade.

6.3.3.2. Balanço Patrimonial e demonstrações contíbeis exigÍveis nos termos da lei, que comprovem a boa
situação financeira do licitânte, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios.

ó.3.3.3. O balanço deverá estar assinado por profissional devidamente regular junto ao seu conselho de Classe
e se apresentár conforme abaixo: e comprovar a boa situação financeira da empresa licitante será demonstrada
através d€ Índice finam€iro, utilizando a fórmula abaixo, cujo o resültado deverão estar de acordo com m
valores estabelecidos:

ILC= Ativo Circulante > 1,0
Passivo Circulante

ILG= Ativo Circulante + Realizável a Lonso Prazo > 1,0
Passivo Circulante + ExigÍvel a Longo Prazo

6.3.3.4. Certidão simplificada da funtâ Comercial do Estado do Maranhão - fUCEMA, de acordo com o art 1e do
decreto ns 2L04012005, para empresários e sociedades emprêsârjâis do Estado do Maralhão,
referente a esse ano.

6.3.3.5. No caso em que a sede da Licitante se.ia em outra Unidade de Federação,
simplincada da Iunta comercial do Estado, sede da empresâ.

nta]. a cerfidão

4 Deverá conter o Selo da habilitaçâo Profissional - DHP e/ou anexar o Ceftincad
Profissional, expedida pelo Conselho Regional, e dentro de sua validade.

de Regularidade

b). Termo de abertura e encerramento

6.3.4. QUAIIFICAçÃO TÉCNICA:

6.3.4.1. Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurÍdica de direito público ou privado, devidamente
autenticado e com firma reconhecida, comprovando que a licitante dispões de aptidão para desempenho da
atividade pertinente e compatível em característicat quantidades e prazos com objeto da licitação, conforme

ImI
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preceitua arL 30 inciso II§ 1q s le do inciso IV da Leí 8.666/93 e alterações posteriores. Acompanhado das notas
fiscais.

6.3'4.2. Declaração da licitante, elaboradà em papêl timbtado e sübscrita por seu I'eptesentánte legal, de que
não explora trabalho infantil, conforme exigência do art.7e, )«XUI da Constituição Federal, ou seja, que não
emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso oi insalubre, e não utiliza mão-de-obra de menor de 14
anos, devidamente assinada pelo responsável da empresa com firma reconhecida - Anexo V; (Acompanhada da
Declaração de que não emprega Menor, Expedida pelo Minístério do Trabalho, com máximo de validade.

6.3"1.3. Dec{aração de inexistência de fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatorio.

6.3.5. Os Documentos de Habilitação deverão ser apresentâdos por qualquer processo de cópia,
autenticada em todas as folhas por tãbelião de Notas, ou pela Comissão Permanente de Licitação onde será
recebida a Documentação da Habilitação, ou por publicação em órgão da imprensa Oficial, conforme o caso.

6.3.6. Serãc desclassificadas as prcpostas que náo atenderem às eÍgências do pr€sente Editâl e seus anexos, que
se.iam omissas, ou que apresentarem irregularidades capazes de dificultár o julgamento.

6.3.7. A apresentação das propostas implicará a plena aceitação, por parte do proponente, das condições
estâbelecidas neste edital e seus anexo.

ó€.& Qrando se ra&r de microempresa ou empresa de pequeno porte no que se refere à regularidade fiscal,
será adotado o estabelecido nos art.42 e 43 da Lei Complementar 123/2006.

6.3.9. Na hÍpótese de nâo constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administraçâo aceitará como
válidas as expedidas até 60 (sessenta) dias imediatamente anterior à data de apresentação das propostas, salvo
as resúições da Lei.

7, APÍTULO VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO

7.1. No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão com o credenciamento dos interessados em
participar do certame.

7.2. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serâo recebidos no endereço acima
mencionado, em sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se
apresentarem para participar do certamg sob coordenação do Pregoeira.

7.3. Caso seja impossibilitáda a realização da sessão na data marcada para inÍcio do Pregâo, esta se realizará no
primeiro dia útil subsequente ou ouEa data deliberada pela Pregoeirâ e equipe com a devida comulicafro formal
aos licitântes que retiraram o Edital.

7.4. Ap6s os respectivos credenciamentos, os licitantes entrêgarão ao Pregoeira o de pleno

(

atendimento aos requisitos de habilitação, fora dos envelopes, de acordo com o estabeleci
Edital e, em envelopes sepamdos, a proposta de preços e os documentos de habilitação.

tulo III deste

7.5. Encerrado o credenciamênto, estará encerrada a possibilidade de admissão de novos participantes no
certame.

7.6.IULCAMENTO

ono

7.6.1. No iulgamento e classiflcação das propostas, será adotado o critério de menor preço por item, sendo a

adiudicação por item.

:')
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7,6.2. Para cada item será declarado um vencedor. Serão admitidos, ainda, lances que deverão ser registrados
como classificáveis, com a finalidade de atender demandas não supridas pela empresa com pregos registrados, na
ordem de classificação.

7.6.3. Considera-se como empresa classificável aquela que, as propostás atendam âos requisitos contidas no
edital e anexos, declare aceitar exigências propostas para efeito de posterior contratação e não apresentem
preços inexeqüÍveis ou exorbitantes por ordem decrescente de seus preços. Assim a primeira colocada será a de
menor preço por item, a segunda colocada a que tenha apresentado o segundo menor preço, e assim
sucessivâmente.

7.6.5. A análise das propostas pela Pregoeira visará ao âtendimento das condições estabelecidas neste Edital e
seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:

a) cujo obieto não atenda as especificações, prazos e condiçôes fixados no Editâl;
b) que apresentem preços baseados exclusivamente nas propostas dos demais licltantes.

7.5.6. No tccant€ âos pr€ços, as propostas serão verificadas quanto à exaüdão das operações arisnéticas qu€
conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correçôes no caso de eventuais erros, com base no valor
mensal ou total, que serão tomados como corretos. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do
valor da propostâ.

7.6.7. As propostas selecionadas para a etapa de lances, observarão aos seguintes critérios:
3) seleÉo da propos de meror preço e as demais com preçDs âté l0% {dez por cento} superiores àquela;
b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serâo selecionadas as
propostâs que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três).

7.6.8. O Pregoeirâ convidará indiüdualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma
seqüencial, a partir do autor da proposta de maior yalor e os demais em ordem decrescente de valor,
decidindose por meio de sorteio no caso dê empate de preços:

7,6.9. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances, em relação aos
demais empatados, e assim sucessivamente até a definiçâo completa da ordem de lances;

7.6.LO. A desistência em apresentar lânce verbal quando convocado pela Pregoeira, implicará na exclusão do
licitante daquela etapa de lance e na manutenção do últirno preço apresentado para efeito d€ ordenação dos
próximos lances.

7.6,17. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor
preço, observada a redução mÍnima entre os lances definida pela Pregoeira (margem de lance).

7- L2.Aetapa de lances será coa§derada encerradâ quando t dos os padcipantes dessa etapa dedinárem dá
formulação de lances ou conforme determinar o Pregoeira no momento da sessão, quando definir margem de
Iances.

7.6.13. Fica estabelecido que o Pregoeira no momento da sessão registrará mais
caso de empate real, tendo preferência aquele que primeiro ofert u o valor. E

ço dos licitantes em
impossibilidade de
resas classificáveisatendimento por parte do vencedor poderá ser convocada na ordem de classifica

que ficam ordenadas na 2a e 3q colocação.
7.6.14- Encerrada a etâpa de lances, serão ordenadas as propostãs selecionadas e não selecionadas para a etâpa
segxinte, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertâdo e aceito
pela Pregoeira.

7.6.15. 0 Pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor vâlor com vistâ a reduzir ainda mais o preço.

eum

.i_-..---

7.6.16. Após a negociação, se houver, o Pregoeira examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo
moüvadamente a respeito;
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7 '6.17 . O Pregoeira poderá a qualquer momento solicitar às licitantes quaisquer composições de preços unitarios
dos objetos, bem como os demais esclarecimentos que julgar necessários, no prazo a ser definido pela Pregoeira.

7.6.18. consldêrâdà àcelÉvêl â ofêrtâ dê mênôr prêço parzr o ttrm, §omente sêÉ âbêrto o êhvêlope
contendo os documentos de habilitaÉo quando concluido o iulgamento de todos os demais itens.

7.6.19. Eventuais falhas ou omissões nos documentos de habilitação poderão ser saneadas na sessão pública de
Processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitaçâo, podendo ainda sêr efetuada verificaçào por meio
eletrônico hábil de informaçôes.

7.6,L9.1 A verificação será certificada pela Pregoeira e deverão ser anexados aos autos os documentos
passíveis de obtenção por meio eletrônico, exceto impossibilidade devidamente iustificada.

7.6.19.2 A Administ-raÉo não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos,
no momento da verificação. 0correndo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos
alcançados pela veri$cação, inabilitará a licitante.

7.6.20. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeira
examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu autor, decÍdirá sobre a sua aceitabilidade e,

em câso positivo, veriÍif,ará as condições de habilitaÉo e assim sucessivamente, até a apuração de uma ou mais
ofertâ, aceitável cu.lo autor (es) atenda(m) os requisitos de habilitação, caso em que será(ão) declarado(s)
vencedor(esl,

7.6.21. Constatâdo o atendimento dos requisitos de habilitação preüstos neste Editâl, a(s) licitânte(s) será (ão)
habilitãda(sl e declarada(s) vencedora(s) do certame.

7 .6,22. O vencedor deverá, após devidamente convocado, no prazo d.e 2 (dois) dias corridos contados da data da
convocação, comparecer ao órgão gerenciador para assinar o devido contxato, quando pendente, sob pena de
submeterem-se as penalidades previstas neste edital.

7.6.23. Quando o vencedor, convocado dentro do prazo d.e validade de sua proposta, se r€cusar a assinar a ata,
serão convocadas as demais licitântes classificáveis, com vistas à assinatura do devido contrato, sem prejuízo das
penalidades previstas neste Instrumento.

7,7. PROCEDIMENTO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

7.7.7 Em caso d,e ocorrência de parücipação de licitante que detenha a condição de microempresa ou de empresa
de pequeno porte nos termos da Lei Federal L2312006, e não sendo a proposta válida classificada em primeiro
lugar de empresa desse porte, serão adotados os seguintes procedimentos:

7.7.2 será assegurado, como critério de desempate, preferência de controtaçdo pa mícroempresqs e empresqs

de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que pro s apresentados pelas
microempresos e empresas de pequeno porte sejam iguois ou oté 596 (cinco por
bem classificada.

ores à proposto mois

7,7,3 Para efeito do disposto no subitem acima, ocorrendo o empate, proceder-se-ó inte forma:

7.7.3.7 o microempresa ou emprex de pequeno porte mdis bem classiJicada será convocada para apresentar
nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encermmento dos lance\ sob pena de preclusdo;

7.7,3.2 a microempresq ou empreso de pequeno porte mais bem classifcada potlerd apresentar proposta de
preço inÍertor àquela considemda vencedora do certame, situaçdo em que serd adjudícado em seu favor o

objeto licitdalo;

7,7.3,3 ndo ocorrendo a contrataçdo dq microempresa ou empresa de pequeno porte, nd Íorma do inciso
anterior, serão convocados as remanescentes que porventura se enquadrem no hipótese do subitem 7,2,2, na

PREFEITURÂ MUÍ{ICIPAL DE SÃO BE
ESTADO DO MARANHÃO
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ordem classirtcaúria, para o exercício do mesmo direito;

7.7.3.4 no caso de equivalência de valores apresentddos pelos microempresas e empresas de pequeno porte
que se ehcóntrcm e'hqüdümdas rto subitem 7.2.2, será tealízado sotteio entre elas potu que se ialentifrqüe
aquela que prtmeiro poderá apresentar o melhor oferta;

7.7.3.4 o disposto neste subitem somente se oplicdrá quando o melhor oÍerta inicial não tíver sido
opresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

8. t&?tnilo wfl - DA rM PUCN AçÃO

8.1 Até 02 (dois) dias úteis anteriores a data fixada para recebjmento das propostas, a licitante interessada
poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, na forma da Lei 8.666/93.

8.1.1 Considera-se licltante interessada a licitante que comprovar a devida retirada do Edital e seus
aüexos.

8.1.2 Acolhida a petiçâo contra o ato convocatório, será designada nova datâ para a ÍealizaÉo do
certame, obrigada que fica a nova publicaÉo, exceto quando a alteÍaÉo não afetar formulação das
propostaE conforme prevê o § 4"do art 21 da Lei 8,666/93.

8.13 Decainá do direito de impugnar os termcs destê EdiEl âquele que. tendo-o âceito sem objeção venha a
apontar, na data da abertura da sessão ou depois da abertura dos envelopes de propostas, falhas ou
irregularidades, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

9. CAPíTULO IX - DO RECURSO, DAADJUDICAüO E DO ATO DE CONTROLE FINAL

9.1 No Íinal da sessão, a licitante que quiser recorrtr deverá manifêstar imediata e moüvadamente a sua
intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de memoriais, Rcando as demais
licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr
no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

9.2 A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de recurso, a

adjudicação do objeto do certame pela Pregoeira à licitante vencedora e o encaminhamento do pro{€sso à
autoridade competente para realizaÉo do ato de controle Íinal.

9,3 Interposto o recurso, o Pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo deüdamente informado
à autoridade competente.
9.4 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará
o procedimen to.

9.5 A licitante que convocada para assinar o Contrato deixar de fazê-lo do, sem justificativa plausível,
dela será excluÍda, sem prejulzo das demais penalidades prevjstas nes

9.6 Colhidas às assinaturas, o Órgão Controlador providenciará a imediata o do contrato, sob íorma de

extrato. Caso ocorra hipótese do subitem anterior, será também publicado o a que promover a exclusão

fi. APÍTULO X - DOS PRAZOS, DAS CONDIçOES, DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO REGI§TRADO E DO
RECEBIMENTO DO OBJETO.

10.1 O objeto desta Licitação será executado de acordo com as necessidades dos órgãos/entes, no prazo máximo
de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento.

10.1.1 A ordem de fornecimento será de inteira responsabilidade e iniciativa dos órgãos usuiários do pregão,
cabendo aos mesmos todos os atos burocráticos indispensáveis para AdministraÉo Públicâ.
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10.1.2 O órgão usuário do pregão formalizará acordo com a licitante vencedora deste certame, por meio de
Contrâto.

1O.2 A execução do obiêto desta licitâção deverá set fêitâ nos locais indicados no momento da eontrâtação,
respeitando a previsão do órgão ou ente contratante.

10.2.1. Correrão por contá da Contratada as despesas de seguros, tributos, encargos trabalhistas e
previdenciários decorentes da execução do objeto e/ou substituiçôes indicadas pela equipe ou pessoa
designada para fiscalização caso detectarem alguma irregularidade na execução do obieto.

10.3 Constatadas irregularidades no ob.ieto contratual, o Contratánte poderá:

a) referindo-se a especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou
rescindindo a contrataçâo, sem prejuÍzo das penalidades cabÍveis;

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da SMS, no
prazo máximo de 03 (três) dias, contãdos da notihcação por escrito, mantendo o preço inicialmente
contratado;

b) referindo-se à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação, sob pena de
rescindir o contrato, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

b.1) na hipótese de complementaçâo, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do
Contratânte, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da notificação por escrito, mantendo
o preço unitário inÍcialmênte contratado.

c) outro prazo poderá ser acordado, desde que não restem prejuÍzos para a Administração.

10.5 Quando reieitado os objetos, no todo ou em parte, a contratada deverá substituÍJos no prazo estâbelecido
pela SMS, observando todas as condições inicialmente estãbelecidas.

10.6 Caso seia impossÍvel de serem substituídos os obietos que forem reieitados, ou na hipótese de nào serem os

mesmos executados, o valor respectivo será descontado da importância mensal devida ao conl'atado, sem
prejuÍzo da aplicafo das sanções cabÍveis.

10.7 A devida contratzÉo tem ügênda de no máximo de 12 (doze) meseg sendo prorrogível de acordo com a
legislação pertinente.

11. CAPÍTULO XI - DOS PAGAMENTOS, DO REAJUSTE DE PREçOS E DA REVISÃO

11.1 Após o atendimento de cada pedido, para efeito de pagamento, a con inhará ao órgão/ente
autorizador do fornecimento, requerimento solicitando o pagamento d nte companhado de fatura-
recibo. Na data do pagamento será apresentâda a respectiva nota fiscal, no valor efe ao objeto solicitado

11.2 Os pagamentos serão efetuados no prazo máximo de 10 [dez) dias úteis, cohtados da data de entrada do
requerimento e fatura-recibo no protocolo do órgão/ente contratante, ou em outro prazo inferior que poderá
ficar ajustado com o contratante, inclusive quanto aos parcelamentos, que terão prazo máximo de 30 (trinta) dias,
entre uma parcela e a outra seguinte.

11.3 As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratâda para as devidas
correções. Nesse caso, o prazo para pagamento começará a fluir a partir da data de apresentagâo da nota
fi scal/faturas corrigidas.

tada

10.4 0 objeto desta licitação deverá ser recebido conforme determinar a autoridade contratante, conforme seja o

caso, com emissão de relatorio de execução dos obietos na forma contratâda, acompanhado da nota fiscal/fatura,
de acordo com o estabelecido no projeto básico resumido gue integra este Edital.

-...-.---
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11.4 O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome do contratado

11.5. Em caso de prorrogação do contrato adminishâtivô, este soaerá a devida âtualização monetária de acordo
com Índices oficiais (lcP-MJ.

11.6. O contrato poderá ainda sofrer reajuste nas hipóteses em que sobrevierem fatos imprevisíveis ou
previsíveis, porém de conseqúêncÍas incalculáveis para a AdmÍnistração, retardadores e/ou impedÍtivos da
execução do aiustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do prÍncipe, configurando área
econômica extraordinária e extÍacontratual, sempre oàjetivando a manutenção do equilibrio econômim-
financeiro inicial do contrato.

U, APÍTULO Xil - DA FONMA DE CONTRATAçÃO

12,1. Após os atos conclusivos do procedimento licitatório, de homologação, poderá o órgão/ente, celebra
contratos coÍn o vencedor da licitação nas condiçôes estabel€cidas no ato co vocatório, nos r€specüvos anexos,
nos seguintes termos:

12.1.1. Após o contrato, o gestor convocará o fornecedor, através da ordem de fornecimento e prévio
empenho.

t3J:. Fare instruir a emissão da Ordêm de Fornesirnento e Nota de Empenào ftüo, o foaecedor devera
providenciar e encaminhar âo órgão contratante, no prazo de 02 (dois) dias úteis a partir da data da
convocação: Certidão de Regularidade com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Certidão
Negativa de Tributos e Conüibuições Federais, expedidas pela Secretaria da Receita Federal, sob pena da
contratação não se concretizar.

12.1,3 Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidôes de regularidade de débito da rêgistrada
perante referidas no subitem anterior, estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitânte
verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a

regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por táis meios, salvo impossibilidade
devidamente iustificada

12.1.4 S€ não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Registrada será notificada
para, no prazo de 03 (três) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade de que trata o subitem
anterior, mediante a apresentação das certidôes respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena
da contratação não se realizac quando for o caso.

12.1.5 Se as certidões anteriormente apresentadas para habilitação ou constántes do cadastro estiverem
dentro do prazo de validade, o fornecedor ficará dispe-rsado da aprespxtaÉo das mesmas.

12.1.6 Podem ser dispensados da apresentâção das certidões, os fornecedores de material de pronto
âtendimento, na forma do parágrafo Le do art- 32 da Lei na 8.666/93.

12.2 0 fornecedor do bem deverá, no prazo de 03 (três) dias corridos, c

comparecer ao Órgâo Contratante para retirar a Nota de Empenho e a Ordem
equivalente).

12.3 O prazo para o inicio da execução dos obretos deverá constar na respectiva Ord em de rnecimento e prévio
empenho da despesa a ser realizad4 conforme ajustâdo com o conúatante, sem prejuÍzo de prazo, previsto neste
editâ1.

12.4 À não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência da Administraçào não gerará ao
contratado direito a qualquer espécie de indenização.

2

data da convocação,
ento (ou instrumentoe

tad o

I
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12.5. As Ordens de Fornecimento estarão suieitas à condição resolutiva, consubstanciada na existência de
recursos aprovados nas respectivas Leis Orçamentárias de cada exercÍcio, para atender as respectivas despesas
realizadas pelo possível Contratante, respeitadas as ações do PPA e atividades de natureza contínua.

12.6. Ocorrendo a resolufo das condições estâbelecidas no contrato, com base na condição estipulada no
subitem anterior, a contratada não terá direito a qualquer espécie de indenização.

12,7. A execução do ob.ieto ficará condicionada à necessidade e interesse do órgão contratante.

cÃHIuLo xfl - DÂ§ §ArüçÕE§ pÀRÂ o cAso DE IIvÀDIMpLxtvrENm
13.1. fu penalidades administrativas aplicáveis à Contratada, por inadimplência, estão previstas nos artigos 81,
87,88 e seus parágrafos, todos da Lei no. 8.666/93 e artigo 7e da Lei 10.520 /02.

13.2. A multa de ntora a ser aplicada por atraso iniustificado na execução do contrato, será calculada sobre o
valor dos obietos da licitação não executâdos, competindo sua aplicação ao titular do órgão contratânte,
obserrraMo os segui tes pêrsentuais:

aJ de 0,30/o (três décimos por cento), por dia de atraso até o limite correspondente a 15 (quinze) dias; e
b) de 0,5o/o (cinco décimos por cento), por dia de atraso a partir do 16q (décimo sexto) dia, até o limite

correspondente a 30 (trinta) dias;
c) de l,0o/o (um por cento), por dia de atraso a partir do 31a ftrigésimo primeiro) dia, até o limite

colT6pondente a 60 {ssssenu) dias, findo o qual a ConFatarte resçindiÉ o conuato correspondente,
aplicando-se à Contratada as demais sanções previstas na Lei na 8.666/93.

13.2.1. Será aplicada multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor da contratâção, quando a

Contratada cometer qualquer infração às normas legais Federais, Estadual e Municipal, respondendo ainda
pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração cometida.

13.2.2. Será aplicada multa de 270 (dois por centoJ sobre o valor da contratação quando a Contratada:
a) executar objetos em desacordo com o Termo de Referência, normas e técnicas ou especificaçôes,
independentemente da obrigagão de fazer as correções necessárias, às suas expensas;
b) praücar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou má fé,

venha a causar danos à Contratânte ou a terceiros, independentemente da obrigaÉo da Contratada em
reparar os danos causados.

13.3. ADVERTÊNCIA

13.3,1 A aplicação da penalidade de advertência será efetuada nos seguintes casos:

a) descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou nas licitâções, desde que acarretem
pequeno prejuÍzo ao MunicÍpio de São Bernardo/MA, indêpexdêntemente da aplicaÉo de multa moratória
ou de inexecução contratual, ê do dever de ressarcir o prejuízo;
b) execução insatisfatória do obieto contratado, desde que a sua gravidade não recomende o
enquadramento nos casos de suspensão temporária ou declaração de inidoneidade;
c) outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento das atividades do
órgão solicitante, desde que nâo selam passiveis de aplicação das sanções de suspensão temPorária e

declarâção de inidoneidade.

13,4, SUSPENSÃO DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINIS

13.4.1 Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração blica do MunicÍpio de São

Bernardo/MA pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição, a pessoa, física ou jurÍdica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7q da Lei nq 10.520/02.

13.5. DECUBAçÃO DE TNIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMTNISTRAçÁO EÚWIA

E IN'



PIí .FOLHÂNO

PR0cEs§0 ", q t1Lr l
PREFEITURA MUNICIPAL DE 9

ESTADO DO MARANH
PRÂçA BERNARDO COELHO DE ALMSIDA NO 862-

CNPJ: 06.125.389/0OO1-88

13.5.1. A declaração de inidoneidade será proposta pelo agente responsável para o acompanhamento da
execução contratual se constatâda a má-té, ação maliciosa e premeditada em prejuÍzo do Município de São
Bernardo/MA, eúdência de atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem
prejuízos aô Município de São Bernardo/MA ou aplicações sucessfuas dê oütras sançõês administrativas.

13.5.2. A declaração de inidoneidade implica proibição de licitâr ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seia promovida a reabilitaÉo, após
ressarcidos os prejuízos e decorrido o prazo d.e 02 (dois) anos.

13.5.3. A dec'laração de inidoneidade pâra licitãr ê contratar com toda a Adminisfação Púbiica será
aplicada ao licitânte ou contratado nos casos em que:
a) tenha sofrido condenação definitiva por praücarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;
b) praticarem atos ilÍcitos, visando [rustrar os objetivos da Iicitação;
c) demonstrarem não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Município de São Bernardo/MA, em
úrtud€ de âtos ilícitos praticados;
d) reproduzirem, divulgarem ou utilizarem em beneÍicio próprio ou de terceiros, quaisquer informações de
que seus empregados tenham tido conhecimento em razão de execução deste contrato, sem consenümento
prévio, em caso de reincidência;
e) apresentarem à Administração qualquer documento falso, ou falsificado no todo ou em parte, com o

objetivo de participar da licitação, ou no curso da relação contratual;

0 plet (arclll fâto .apitulàdo como crime pela Lei &66ó/93.

13.5.4. Independentemente das sanções a que se referem os itens 15.2 e 15.4 do CapÍtulo XV, o Iicitante ou
confatado está suieito âo pagâmento de indenização por perdas e danos, podendo a Administraçâo propôr
que seja responsabilizado:
a) civilmente, nos termos do Código Civil;
b) perant€ os ór6ãos incumbidos de fiscalização das atividades contratadas ou do exercício profissional a

elas pertinentes;
c) criminalmente, na forma da legislação pertinente.

13.6. Nenhum pagamento seú feito ao executor dos obietos que tenhâ sido multado, antes que tal
penalidade seia descontada de seus haveres.

13.7. As sanções serão aplicadas pelo titular da Administração, facultadâ a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, com exceção da declaração de inidoneidade, cujo prazo de
defesa é de 10 (dez) dias da abertura de vista, conforme § 3e do art. 87 da Lei ne 8.666/93.

13.8, As multas administrativas previstas neste instrumento, não têm caráter compensatório e assim, o seu
pâgamento nâo eximjrá a Contratadá de responsabiüdade por perdas e danos decorrmtes das infrações
comeüdas.

14. - DO REGTSTRO DE PREçOS

14.1 - O Sistema de Registro de Preços é um conjunto de procedimentos para re8istro formal de preços relativos
à pr.stâÉo de sêrviços e/ou aquisição d€ bens, pera contràtaçôes futuras da Ptiblica;

14.2 - a Ata de Registrô de Preços é um documento vinculativo, obrigacion dições de compromisso
para a futura contratação, inclusive com preços, especificaçôes técnicas, fo es órgãos participantes,
conforme as disposições contidas neste instrumento convocatório e nas res ropo ad uzidas;

143 - órgão Gerenciador é todo órgão ou entidade da âdministração Pública responúvel pela conduÉo do
conjunto de procedimentos do presente certame licitatório, bem como, pelo gerenciamento dâ futura Ata de
Registro de Preços;

ír4A

mas
ced
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14.4 - Ótgão Participante é todo órgão ou entidade da Administração Pública que participa do procedimento
licitatório para Registro de Preços, bem como integmnte da futura Ata de Registro de preços;

14.5 - o Órgao Ger€nciadol do preserte Registro de Preços será a Prefeitura Municipal de São EernàIdo, através
da Secretaria Municipal de Administração e setor de Compras da Prefeitura Municipal.

14.6 - o presente Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses a contar da data de assinatura e
publicação da respectiva Ata de Regisro de Preços;

1/+.7 - a existência de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as contrataçôÊs que deles poderão
adúr, facultândo-se a realização de procedimento específico para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao
beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições;

14.6 - este Regisiro de Pleços, duralie sua vigêlcia, poderá ser uLilizado pol qualquer' órgão da Arlmioistraçãt.r
Pública Estadual, Federal e Municipal, independentemente da condição de órgão participante do presente
certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gêrenciador. O quantitativo decorrente das adesões à atâ
de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata
de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de
órgãos não particÍpantes que, desde que deúdamente comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências
da legislação vigente;

14,9 - homologado o resÀltado da licitaÉo, a CeÉn ia de ConEalos da Prefeitura Municipal, respeiada a ordeE!
de classificação e a quantidade de fornecedores a sêrem registrados, convocará os particulares para assinatura da
Ata de Registro de Preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a qual se consütui em compromisso formal de
fornecimento nas condições estabelecidas, observados os requisitos de publicidade e economicidade;

14.10 - a Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no arL 65, da Lei
8.666í93.

CAPíTULO XIV - DAS DISPOSIçÓES FINAIS

15.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitâda
a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade, a
celeridade do procedimênto e a s€guraflça da contratação.

15.2. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas a serem assinadas
pelo (a) Pregoeira(a) e pelos licitantes presentes, tantas quantas necessárias para consecução do fim desta
licitâção, sem prejuízo da Ata final.

15f. As recusas ou as impossibilidâdes de assinatüas devem ser regisfadas expressâment€ na própria
ata.

15.2.2. Se não houver tempo suficiênte para a ltnalização da etapâ competitiva ou pâra abertura dos
envelopes "DocumentaÉo" na mesma sessão, em face do exame da proposta/documentação com as
exigências do Edital, ou, ainda, se os trabalhos não puderem ser concluídos e/ou surgirem dúvidas que nào

possam ser dirimidas de imediato, os motivos serão consignados em atas e a continuação dar-se-á em

sessão a ser convocada pela Pregoeira.

15.3. Todos os documentos de habilitação e propostas de preços cu)os en
rabricados pela Pregoeira e pelos menos doís licitantes presentes.

bertos nq sessdo serão

75,4. O resultodo finol desta licitação será divulgado no Diório Oficial dos Munic[pios.

1S.5. Os envelopes contendo os documentos de habilitaÉo, não abertos, serão devolvidos ao final da sessão.

E ? E

15.6.0s casos omissos desta licitaçâo serão solucionados pela Pregoeira.
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15,7. 0s documento poderá ser substituÍdo pelo protocolo de entrega ou solicitâção de documentos .

15.8. Omissões, equÍvocos melaliente formais, fatos supertenientes, confl]tos ou ouffas situações potventura
úvenciadas, inclusive atrasos, serão decididos pela Pregoeira, com a finalidade conferir agilidade ao feito.

15.9. Para maior controle e orsanizacão da Admtnistracão Municipal. o licitante ao retlrar o Edital. deverá
obrigatoriamente deixar seus dados e endereco pam contato. na Sala de Licitacões dô Münicipio de São
Bernardo/MA. sob pena de ficâr impossibilitado receber notificacões e avisos de modo geral pertinentes
ao omtedlnrento licitatorio,

15.10. Fica facultada a reürada de cópia deste instrumento ou arquivo via CD, pen dríve ou impresso.

15.11. Caso o licitante tleseje retirar sorlenl.e cópia impressa do arquivo ser'á açrescertLantlo ao valor acina, o

vator de R$ 0,15(quinzel centãvos por folha impressa.

15.12. Se o contratado, conforme o caso, oferecer os bens promocionais ao mercado consumldor locâl ou
nacional, estará obrigado a estendeÍ tâl vantagem ao órgão/ente contÍatante.

15.13. Os bêns ou serviços slmilares às especiflcações dos obietos contemplados neste certame pciler&
ser renegociados com as empresas que tiveram seus preços registrados, apenas nas hipóteses de
conve[iênsia & contratatrte, devendo ser lustificzdo no processe admiuisBartivo, sempre tonendo por
parâmetro o preço registrado e as condições reais de mercado.

15.14. A renegociaçâo, por ato do contrato, poderá ser retomada em razão da quantidade demandada,
ficando estipulado como parâmetro miíximo o preço registrado que compreende o valor da unidade,

15.15. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será

competente o Foro da Comarca de São Bernardo/MA do Estãdo do MA.

15.16. Integram este Edital:
Anexo I - Termo de Referência
Anexo II - Minutâ do Contrato;
Anexo lll - Modelo de Declaração de pleno atendimento eos requisitos de habilitaÉo;
Anexo IV - Declaração de inexistência de fato superveniente;
Anexo V - Modelo de Declaração sobre emprego de menores;
Anexo yl - Minuta dê Ata de Registro de Preços;
Anexo Vll - Modelo de Declaração de Elaboração lndependente de Proposta;.
Anexo Vlll - Comprovante de Recibo de Edital.
Ánexo IX - Modelo de dedarâção de concessão de livre acesso aos doolmentos e registros contábeis referentes

ao obieto da licitação e do contrato decorrente para os servidores ou empregados do órgão ou enüdade

contratante e dos órgãos de controle interno e externo;
An Modelo de declaração de elaboração independente de propostz;

- Comprovante de Recibo de Edital.

São Bernardo /Md 17 de dezembro de 2019.

I
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ANEXO I _ TERMO DE REFERÊNCIA

1.1 - Registro de Preços para futura e eventual Contratação, de empresa para fornecimento parcelado de Materiâl
odontológico e material instrum€ntal otlontolôgim que s-e.rão utilizados para distribuição gratuita nos Postos de
Saúde/ Unidades de Saúde da famÍlia, pertencentes a este MunicÍpio, conforme disposições deste Editâl e

Especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência.

2 - JUSTEIATIVA:
- Tendo em üsta às necessidades da Secretaria solicitantes do objeto deste edital, se faz necessário a aquisição de
l4ateriâl odontológico e material instrumental odontoló8ico que serão üülizâdos para distdbuição gmtuita nos
Postos de Saúde/ Unidades de Saúde da famÍlia, pertencentes a estê MunicÍpio, para promover o bem estâr da
comunidade assistida, pois com o desenvolvimento de suas atividades na promoção de saúde pública objetiva
uma melhor qualidade de vida aos seus munÍcipes e possÍbilitando o acesso da população a medicamentos de
carátei essencial.

3 - Oá§ OêtÍ6Áçút§ O.{ {iíPÊt$l flEtüCêmn {
3.1. 0fertâr medicamentos de primeira qualidade.
3.2. Efetuar a entrega total do(sJ material(is) no prazo máximo de 10 (dezJ dias,

contados a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento (AF) expedida pela Seçâo de Licitações.
3.3. O medicemento a ser fornecido pela licitante vencedora deve apresentar em sua

embalagem secundária e/ou primária a expressão '?ROIBIDO A VENDA NO COMÉRCI0".
3.4. A empresa vencedora além das demais responsabilidades pr€üstas neste

instrumento convocatório e seus anexos obrigar-se-á a organizar-se técnica e administrativamente dê modo a

cumprir com eficiência o exposto nesta licitação.
3.5. Comunicar às unidades requisitantes, de imediato, eventuais motivos que

impossibilitem o crtmprimÊnto das obrigaçôes constantes neste edital.
3.6. Reparar, corrigir, remover, as suas expensas, no todo em parte o(s) produto(sJ em

que se verifique danos em decorrência do trânsporte, bem como, proüdenciar a subsütuiÉo dos mesmos, no
prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contadas da notificação que lhe for entregue oRcialmente.

3.7. Todas as despesas diretas, indiretas, beneflcios, encargos trabalhistas,
preüdenciários, fiscais e comêrciais, resultantes da aquisiçâo, tributos, sem qualquer exceÉo, qüe incidirem
sobre a presente aquisiÉo. encargos sociais. fiscais e o que mais de direito- correrão por contâ exclusiva da
empresa vencedora, e deverâo ser pagos nas épocas devidas, não havendo, em hipótese alguma falar-se em
responsabiüdade solidária ou subsidiária do Município.

3.8. A licitante vencedora responsabilizar-se-á civil e criminalmente por todo e

qualquer dano causado ao MunicÍpio ou a terceiros, decorrentes de qualquer impropriedade do medicamento,
desde a sua produção até suâ efeüvá entrega na Secretaria Municipal da Saúde não restando qualquer
responsabilidade ao MunicÍpio, sequer subsidiária.

3.9. Despesas com frete e dessarregamento correrão por conta e risco da empresa
vencedora.

3.10. A mercadoria deverá ser transportada e apropriado em cumprimento
das Ieis vigentes.

3.11- A licitánte vencedora deverá apresentar de procedência dos produtos,
lote a lote, certiflrcâdo este que deverá acompanhar os medicamentos q à Administração.

3.L2. O prazo de validade da propostâ não pode nferior a 60 (sessenta) diâs,
hipótese de interposição decontados da data da abertura da Sessão Pública, suspendendo-se este p

recurso administrativo ou judicial.
na

da en

s

3.13. Não serão aceitos, em nenhuma hipótese, produto(s) que não atenda[m] as
especificações contidas no Termo de Referência.
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4 - DAS OBRIGAçõES DO MUNICÍPIO
4.1. Comunicar a empresa vencedora toda e qualquer ocorrência relacionada com a

aquisiÉo do[s] material (isJ.
4.2. Efêtüar o pagairerto à{s) emp}esâ{sJ vencêdorâ(si no prazo estipulado neste

editá1.
4.3. Inspecionar o(s) medicamento(s) quando da entrega, podendo recusá-lo(s) ou

solicitar sua(s) substituição(õesl, e ainda, se reserva ao direito de revogar, anular, adquirir no todo ou em parte,
reiêitar todas as propostas, desde que justificadamente haja conveniência administrativa e por razôes de
interesse público.

4.4. Reieitar, no todo ou êm parte, os itens que a{sJ empresa{s) vencedora{s)
entregar(em) fora das especificações do Edital.

5 . DA VALIDADE DOS MEDICAMENTOS
5.1. A validarle do medicamento rleverá ser de, no minimo, de 02 (dois) anos a partir da

data de entrega.

6 . DO LOCAL DE ENTREGA DOS MATERTAIS
6.1. Local de entrega: Rod.345 - KM 04 - Abreu- São Bernardo/MA - Secretaria

Municipal da Saúde, em dia útil e horário de funcionamento da unidade admÍnistrativa.

7 . DA FORMA DE PAGAMENTO ALTERAçÕES
7-1.. O pagamento será efetuãdo 14 {quatorzel dÍas após a enrega do{s) proüto{sJ e

apresentação da respectiva Notá Fiscal, devidamente assinada por um agente da Secretaria Municipal da Saúde.
7.2. Em caso de atraso por parte da Administração no pagamento da fatura, ficará esta

suieitâ à atualização monetária com base no IPC/FIPE pro ratâ die, desde a data da obrigação até sua eíetiva
quitação.

e- FUNDAUENTAçÃO Ueat
3.1 - A contratação, obieto deste Termo de Referência, tem amparo legal, integralmente, na Lei Federal ne 10.520
subsidiada pela Lei Federal na 8666/93 e suas alterações, Lei Complementâr n" L23, de 14 de dezembro de 2006
alterada pela Lei Complementar na 147 de 07 de agosto de 2074.

9 PI.ANILHA ORÇAMENNíRTA ESTIMATIVA DA ADMINISTRAÇÁO, CUSTO§ UNITÁRIOS E GLOBAL MAíXIMOS
ACEITÁWISI

PIIINILIIA ORçAMENTÁRIÁ

VLR TOTAL

589,00

ÀtD PRODUTO QTD VLR UNT

1 ABRIDOR DE BOCA UND 25 25,28 632,04

2 FRS BO 8329,33

3 AGULHA GENGIVAL 27G LONGA C/100 CX 80 88,87 7.1_09s0

4 AGULHA GENGIVAL 3OG CURTA C/50 CX 100 82,13 8.2L3,33

5 PCT 100 5,89

6 ALVEOI-EXiOC IIND 10 84,69 846,93

7
ANESTESICO COM VASO CX C/50 (lid ocaina 2o/o cf
Epinefrina 100.00)

,r/ ----180
Y-) 206,79 37 .227,60

B ANESTESIC0 SEM VASO CX C/50 (Mepvacaina 3%) CX I ç/toY 264,58 7.937 ,40

ANESTESICO TOPICO BENZOTOP MENTA 126 UND \d\ 22,55 225,53

10 ANESTESICO NOVOCOL CX-50 CX 40 13297 5.31867

11 BABADOR DESCARTAVEL PCT/1OO PCT 50 31,50 1.575,00

BANDEIA 22X72X7,0 CM UND 30 68,53 2.056,O0

9

ADESIVO AMBAR 4ML 704,t2

ALGODÃO EM ROLETE
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13 BRocA cABtDE DE BAIXA RorAÇÂo 01 UND 40

r.

VISTO:

22,69

T4 BR0CA CABIDE DE BAIXÁ ROTAÇÃo 02, UNI) 40 22,69 907 ,47

15 BROCA CABTDE DE BAIXA ROTAçÃo 04. UND 22,69 907 ,47

t6 BRocA cABtDE DE BAIXA RorAÇÂo 06. UND 22,69 907 ,47

17 BRocA CABTDE DE BAIXA RorAÇÁo og UND 40 22,69 907,47

18 BRocA CABIDE DE BAixA RorAÇÂo i/2. UI\U 4A

19 UND 50

20 BR0cA ctRURGtcA TR0NCo - côNICA 702 UND 50 31,68 1.583,83

2l BRocA DIAMANTADA DE ALTA RoATAÇÃo 1012 UND 80 27,27 1.701,,87

22 BRoCA DIAMANTADA DE ALTA ROATAÇÃO 1014 UND 80 21,27 1.707,87

23 BRocA DTAMANTADA DE ALTA RoATAÇÃ0 1016 UND BO

BRocA DIAMANTADA Df ALTA RoATAÇÂo zzo0 UND BO 7.7OLA7

25 BRoCA DIAMANTADA DE ALTA ROATAÇÃO 3118 UND 2L,27 1.707,87

BRocA DTAMANTADA DE ALTA RoATAÇÃo 3168 UND 40 2t,27 850,93

2/ BROCA5 CII{URGICAS EST ERiCAS UZ UNIJ 4U 31,43 1.25'/,33

28 BROCAS CIRURGICAS ESFERICAS O4 UND 40 3L,43 1.257 ,33

29 BROCAS ESFERICAS N' 1014 UND 60 L0,43 626.00

60 10,43 626,0030 BROCAS ESFERICAS N' 1015 UND

31 BROCAS ESFERICAS N" 1019 UND 60

UND 100 12,59 L.258,6732 CABO PARA ESPELHO BOCAL CROI\4ADO

33 CAPSULA PARÁ AMALGAMAN UND 204,7 | 4.17 4,t3

34
CLORIDRATO DE PRILOCAINA 3olo + FELIPRESSINA
1,8M1

CX 100 158,88 15.888,33

UNt) 30 40,39 1.217,7 0COI,TOSOL 2OG

t.21t,70CORRENTE PARA GUARDANAPO 30 40,39

UND t2 91,22 1.094,68CUBA RIN

3L9,7 7CUNHA DE MADEIRA CX 10 31,9838

UND 80 4,3t 344,5339 ESCOVA DE ROBSON

2,39 3.585,0040 ESCOVA DENTAL ADULTO UND 1.500

UND 1.500 )2) 3.475,O04l
UND 12 29,96 359,48ESPÁTULA DE MANIPULAÇÃo

29,96 1.19A,27UND 4043 ESPATULA PARA SILICATO DE INSERCAO

UND 100 8,65 865,0044 ESPELHO BUCAL

UND 60 8,65 519,0045 E:SPELHO PLANO 05

31,64 1.582,1746 EUGÉNOL 20ML UND s9----
371,67Áoo r, 3,72\/FILME PERIADICAL ADULTO (KODAK)

UND l4í\ A 26,76 1.60S,604B FIO DENTAI, 5OO MT

CX 5o\ \ z r,ar 3.591,67FIO DE SEDA 2.0 C/AG

CX BO 71,43 5.7 46,6750 FIO SEDA 3.0 C/AG

UND 70 35,98 2.518.8351 FIXADOR DENTAL (KODAK]

FRS 120 16.3 3 1.960,0052 FLUOR GEL CEREIA 2OOML

CNPJ: 06.125.389/0001-88

35

ooz ,+l I

CE irlr

40

zz,otl soi,47

BRocA ctRURGICA tRoNco - côntca zor a r,oa I r.sB3,B3

zr,zt | 1.7or,87

80

ro,+s | 626,00

UND

37

ESCOVA DENTAL INFANTIL

UND

21",27

40

80

49
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53 FLUOR GEL MENTA FRS t20 1,6,33 1.960,00

T

54 CASE COMPRESSA ESTERIL PCT-10 PCT 1.500 1,90 2.850,00

55 GERME RIO UND 29,62 592,47

56 HE14OsTOP lOML FRS 20 6L,27 1.225,33

57 HIDRO C/ ESTOIO 2BG UND 50 7 4,1,6 3.7 08,00

5B UND 10 572,93 5.729,33

59 ,OGO DE PONTÀS P/PROf {Ultrassom) SUPRA

GENGIVAL
UND 10 572,93

60 KIT ACADEMICO FINO DE I]ROCAS F KIT 15 163,93 2.459,O0

6t KIT ACADEMICO FINO DE BROCAS FF
(ACABAMENTO) KIT 15 163,93

62 LAMTNA DE BISTURT N. 12 C/100 CX 30 s2,31 1.569,30

t)., LAMTNA DE BTSTURT N. 15 C/100 CX 30 52,31 1.569,30

64 LIMA CIRURGICA UNT) 40 118,48 4.7 39,33

65 LUBRIFICANTE PARA CANETA UND 67 ,66 67 6,60

66 LUVA DE PROCEDIMENTO P. CX.1OO CX 200 30,29 6.058,00

67 LUVA DE PROCEDIMENTO M. CX.1OO CX 30,29 9.087,00

6u CX 100 30,29 3.029,00LUVA DE PROCEDIMENTO G. CX.1OO

69 MAGTC ACID 37 ClzML VD 100 20,50 2.049,67

70 MAGIC AÇO SERINGA VD 30 20,50 614,90

7L MATRIZ DE AÇO O,5MM UND 30 5,92 t77,70

72 MATRTZ DE AÇO 0.7MM UND 30 5,92

30,29 1.514.5073 MICROBRUSH 50

74 OTOSPORIN UND 20 23,93 47A,60

UND 70 73,7775 OXIDO DE ZINCO sOG

It' PASTA DE HIDRÓXODO DT CÁLCIO UND 100 77,t7 7 .7 76,67

UND 2.000 3,42 7.640,0077 PASTA DENTAL

81.3,207A PASTA PROFILATICA 9OC UNI) 40 20,33

79 PEDRA POMES UND 10 18,31 183,10

41,,76 3.340,8080 PERIOGARD COLGATE 250ML FRS 80

B1 PORTA ROLETE DE ALGODÃO DE METAL UND t2 102,26 t.227 ,tZ
UND 72 r0,87 130,48a2 POTE DAPPEN

83 PRIME BOND UND 50 2L0,05 10.502,50

a4 RESINA COMPOSTA A1 UND 63,62 636,20

UNI) 40 63,62 2.544,A0B5 RESINA COMPOSTA A2

UND rSa--..Z 63,62 3.181,00B6

(+{ 63,62 2.544,AOa7 RESINA COMPOSTA A 3,5 UN I)

88 RESINA COMPOSTA A5 UND "no\ \ 6,3,62 2.544,A0

RESINA COMPOSTA B1 UND 10- \ es,oz 636,20

90 RESINA COMPOSTA B2 UNI) '10 63,62 4.453,40

97 REVELADOR DENTÂL (KODAK) []N l) 70 46,45 3.251.50

Pli{ .FOLHAN'-
PRocEsscJ0rIrJco//

s.tzs,ztl
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SERINCA DE CARPUt,Y UND 30

INSTRUMENTAL oDoNToLóGICo

TO:
MA

t14,45 3.433,60

93 SOBRE LUVA DESCARTAVEL PCT 40 13,56 542,53

94 SUGADOR D ESCARTAVEL PCT.40 PCT 200 L6,49 3.29A,67

95 TIRAS DE AÇO 4MM PCT 25 2-J.,67

96 TÍRAS DE AçO 6MM PCT 25

97 TIRAS DE PLASTICO 4MM POLIESTER PCT 20 29,7 6 595,13

9B TIRAS DE PLASTICO 6MM TIRA DE LIXA POLTESTER PCT 20 31.81 636,20

99 TOUCA DESCART. COM ELASTICO 64,67 6.467 ,33

100 vtDRION R 49 C/sML UND 40 160,65 6.425,87

101 VIDRION R PO C/1OG UND 40 160,65 6.425,A7

702 VITRO LC FOTOPOMELIRIZÁVEL UND 20 411,33 4.226,67

303.201,82II
103 ALVEOLOTOMO CURVO (G0LGRÁNl UND 20 2[a,75 4.363,00

104 ALAV APICAL AD DIREITA 303 [GOLGRAN] UND 10 797 ,95

105 ALAV APICAL AD ESQUERDA 302 (GOLGRAN) UND 10 t97 ,95 1.979,50

106 ALAV APICAL AD RETA 301 (GOLCRAN] UND 10 197 ,95 t.979,50

t07 ALAV SELDIN AD DIREITA 1L (GOLGRÁN) UND 96,95 969,50

108 ALAV SELDIN AD ESQUERDA 1R (COLGRAN) UND 10 96,95 969,50

109 ALAV SELDIN AD RETA 02 (GOLCRANI 10 96,95 969,50

110 ALAVANCA APEXO (GOLGRAN) UND 15 ).37 ,33 2.060,00

771, ALICATE DIQUE (COLCRAN] 6 1,81,67 1,.090,00

112 ALVEOLOTOMO RETO IGOLGRAN) UND 15 218,15 3.272,25

113 ARCO OSTYB DOBRAVEL (GOLGRAN] 15 30.93 464,O0

114 AVENTAL PB INFANTIL (FENIXJ UND 3 993,t3 2.979,40

115 AVENTAL PB PACIENTE C/PT (FENIX) UND 10 993,13 9.937,33

116 AvENTAL PB PR0FTSSI C/PT (FENTX) 6 993,13 5.9s8,80

BANDEIA 22X09X1,5 (G0LGRANI UND 40 46,t2 1.444,67

118 BANDE'A 22X17X1,5 (COLGRANI UND 15 69,01 1.035,20

119 BANDEIA 30X20X04 [G0LGRAN) UND 6 91,57 549,40

720 BANDEJA DE COLUNA (GOLGRANJ UND 6 506,98 3.04LBA

721 BRUNIDOR (GOLGRÁN) UND 30 22,55 67 6,60

122 CABO BISTURT N.3 (GOLGRAN) UND 20 22,55 45L,07

123 CABO BISTURI N-4 (GOLGRAN] uND,,- \6 22,55 135,32

724 CABO ESPELHO (GOLGRAN) UNÚ \0\ 22,55 1.727 ,67

t25 CALCADOR HOLLEMBACK (GOLGRAN) UNh. -,(4N 24,61 1.t44,53

126 CALCADOR INSERCAO O1 (GOLGRAN) UND \:/\ 24,61, B5B,4O

t27 CALCADOR WARD (GOLGRAN) UND 30 24,61 858,40

t2a CANULA ASPIRAÇAO (SSPLUS) UND 5 56,22 2B1,OB

729 CINZEL CÍRURGICO (GOLGRAN] UND 10 56,22 562,17

s+r,aa 
I
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130 cotGADURA rN DTVIDUAL (GOLGRAN) UND 20

131 CORRENTE GUARDANAPO IGOLGRAN) UND 15 23,97 359,50

t3z CUBA ASSEPSIA O8 IGOLGRÂNJ UND 10 27,67 27 6,67

133 CURETA GRACEY (GOLGRANJ UND 34,67 L346,67

134 cURETA LUCAS (GOLGRAN) UND 15 45,52 682,75

135 DESCOLADOR MOLT [GOLGRANI UND 10 13'1 ,97 t.379,67

136 DlscotDE cLE0lDE (G0LGRAN) UND 20 79,Ll 1s82,27

737 ESCAVADOR (GOLGRÁNl UND 40 22,55 902,L3

ESCULPIDOR HOLLEMBACK [GOLGRAN) UND 22,5560 L.353,20

1.39 ESPATULA N-24 (GOLCRAN) UND 20 30,63 6L2,67

140 UND 48,27ESPATULA TITANE0 (GOLcRAN) 10 442,'J.3

141 ESPELHO PLANO ÍODONTEC (IODONTOSUL) UND 200 9,42 1.884,67

131,63742 EST MOL ALUM PERF C/14 (FAMI) EST 10 1.316,3 3

143 EST MOID INOX PERF C/08 (FAMI] 6 170,71

L44 UND 645,05 6.45O,47ESTO,,0 20X10X05 (FAMI) 10

UND t72,37ESTOIO 26X12X06 (FAMD 6 t.034,20145

746 ESTOIO 28X14X06 [FAMII 6 324,A7 1.949,20

t47 EXPLORADOR N 05 (GOLGRAN) UND 100 22,55 2.255,33

148 EXPLORADOR N 47 (COLGRANI UND 22,55 225,53

1_49 FORCEPS ADULTO NS 01 (ABC] UND 20 166,32 3.326,33

150 UND 10 166,32 1.6t63,17FORCEPS ADULTO Na 101 [ABC)

151 FORCEPS ADULTO NA 150 (ABCJ UND 20 t66,32 3.326,33

752 FORCEPS ADULTO NS 151 (ABC) UND 20 166,32 3.326,33

166,32 3.326,33153 FORCEPS ADULTO NA 16 (ABC) UND 20

154 FORCEPS ADULTO N' 17 (ABC) UND 20 L66,32 3.326,33

155 UND 20 166,32 3326,33FORCEPS ADULTo No 181 (ABC)

156 FORCEPS ADULTO N' 18R (ABC) UND 20 766,32 3.326,33

t57 FORCEPS ADULTO NS 65 (ABC) UND 15 L66,32 2.494,75

158 FORCEPS ADULTO NA 69 (ABC) UND 10 t66,32 7.663,L7

UND t66,32 1.663,17159 FORCEPS INFANTIL NE O1 (ABC)

160 FORCEPS INFANTIL N' 150 (ABC) UND 10 t66,32 1.663,77

UND 166,32 r.663,171,61, FORCEPS INFANTIT NS 151(ABC)

UND 10 766,32 1.663,1,7762 FORCEPS INFANTIL NS 16 (ABC)

UND 10 166,32 L.663,77163 FORCEPS INFANTIL NS 17 (ABC)

766,32 L.663,L7L64 FORCEPS INFANTIL NO 181IABCJ /ú-ú\ 10

FORCEPS INFANTIL NS 18R (ABC) Í vx»l 10 t66,32 1.663,17

766 FORCEPS INFANTIL NA 65 (ABCJ \d(o 10 L66,3Z 1.663,L7

767 UN\ 10 166,32 7.663,77FORCEPS INFANTIL N' 69 (ABC)

168 UND 6 39,05 234,28GRAMPO N.2OO (GOLCRAN)

169 cRAMPO N-201 (COLCRANJ UND b 39,05 234,24

GRAMPO N.202 (GOLGRANI UND 6 39,05 234,24

1.020,68 |

40

138
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UND
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77t GRAMP0 N-203 (GOLGRAN) UND 6

t72 GRAMPO N-204 (GOLGRAN) 6 39,05 234,28

173 GRÂMPO N'205 (COLGRANJ UNt) 6

174 GRAMP0 N-206 (GOLGRAN) UND

cRÁMPO N-207 (GOLGRAN) UND 39,05 2,34,28

t76 GRAMPO N.2OB (GOLGRAN] UND 6

177 GRAMPO N.209 (GOLGRANJ UND 6

178 GRAMPO N.210 [GOLGRAN) UND 6

1_79 GRAMPo N-211 (G0LGRAN) UND 39,05 234,24

180 GRAMPO N-212 (GOLGRANJ UND 6

UND 6181 INSTRUMENTO RESINA C/3 (FGM)

L82 KIT ENDO IRRIG S/SERINGA (GOLGRAN) KIT 6 185,3 3 1.112,00

UND 10 t39,7 5 t.397 ,47183 LrMA OSSO N-02 (ABC)

144 PINCA ÁDSON CIDENTE [ABC] UND 6

185 PTNCA ADSON S/DENTE [ABC) UND

186 PINCA ALGODAO INFANTIL (ABC) UND 100 4.278,67

747 PINCA ALLIS [ABC] 256,72

256,72188 PINCA BACKAUS (ABCJ UND 6 42,79

189 PINCA DENTE RATO 14CM (ABC] UND 42,75 427 ,53

+2,79 256,7 2190 PINCA DIETRICH 16CM (ABCJ UND 6

191 PINCA DESSECCAO 14CM (ABC) 10 4) 1q 427,47

42,79 256,72792 PTNCA CRAMPO IABC] UND 6

193 PINCA HEMOSTÁTICA (ABCJ UND 10 42,75 427,53

UND 5 42,79 213,93L94 PINCA KELLY 14CM (ABC)

195 PINCA KELrY 16CM (ABC) UNT) 5 42,79 2r3,93

UND :10 Lr6,67 L.L66,67t96 PORTA AGULHA MATHIEU 14CM (GOLGRAN)

20 98,33 L.966,67197 PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM (GOLCRAN) UND

198 PORTA ALGODAO C/MOLA (GOLCRAN) 10 L?4,22 L.242,20

10 L.242,20199 PORTA ALGODAO S/MOLA (GOLGRAN] UND

PORTA AMALGAMA MlCRO (GOLGRAN) UND 60 5.837,60200

UND 60 2t,89 L.3L3,20201 PORTA DYCAL IGOLGRAN)

202 PORTA MATRIZ TOFFTEMIRE [GOLGRAN) UND 30 72,05

14.643,20203 SERINGA CARPULE MED (GOLGRAN) UNT) 40

UND 6 140,05 440,24204 SERINGA EN DODONTICA (GOLGRAN)

UND 30 38,35 1.150,40205 SINDESMOTOMO (GOLGRAN]

366,08 2.L96,48206 TAMBOR 16X14 (FORTTNOX) UND 6

207 TESOURA CIRURGICA 15CM (COLGRAN) UND 20 60,60 L.2L2,00

208 TESouRA coLDMAN Fox IGoLGRAN'l f X'ÚI,.ID 10 131,63 1.316,3 3

209 TESOURAIRISCURVÀllCM(GOLGRÀN) \. -x fto 40 45,12 1.804,67

2t0 TESOURA IRIS RETA 11CM (GOLGRAN) --án\ 40 45,L2 7.804,67

21t TESOU RA METZEMBAUM (GOLCRAN) UND 10 64,97 649,73

PRoCESSo í ot gt.l c c /' I

TDADE!?/ t{zR _* |

2.761,60 |

UND

231,28

234,24

775

rr,os | 234,28

ao,os I z3+,2s

eo,os I z34,za

:s,os I z34,zo

r ra,oz | ztz,oo

+z,zo I zs6,7z
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ANEXO II

MINUTA DO CONTRÁTO

CONTRATO NS-/-
PROCESSONe. /
pREGÂo PRESENCIAL/SRP Ns -___J2019
oBfETO:

MUNICÍPIO DE SÂO BERNARDO/MA, inscriro no CNPJ sob ne 01.625.389/0001-88, doravanre designada
CONTRATANTE, neste ato representado [a) pelo senhor -e a empresa,------
com sede na---------------, CEP------------- , Cidade -------------- inscrito(a) no CNPJ sob o ne ------------------------
neste ato representada pelo Sr. (a)------- , inscrito(a) no CPF sob o ne
firmâm o presente coNTRÂTo DE, DA ATA DE REGISTRo DE pREços Do pREGÂo pRESENctAL Ns _/2019,
sujeitando as partes às Leis 10.520/2002, A,666/1993, demais normas pertinentes e pelas condiçôes
estabelecidas no Edital do Pregão Presencial Íf _/2019, parte integrante deste instrumento,
independentemente de transcrição, juntamente com Proposta apresentada pela CONTRATADA, ficando, porém,
ressalvadas como não transcritas as condlções nela estipuladas que contrariem as disposições deste C0NTRATO,
que se regerá, pelas Cláusulas seguintes.

cúUsUI.A PRIMEIRÁ - Do oBJEfo

1.1 Constitui objeto deste contrato a contratação de Pessoa Jurídica para execução dos objetos do 

-
conforme especificaçôes e quantidades em anexo.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1. 0 valor mensal do presente contrato é de R$ 

- 

(-), no total anual de R$ 

- 

(-), de acordo
com a proposta comercial.
2.2. No preço já estão incluídos todos os custos e despesas, inclusive transporte, instãlação, taxas, impostos,
embalagens, seguros, licenças e outros custos relacionados à execução dos objetos.

CLAU§ULA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:
3.1. Os obietos deverão ser contratados de acordo com as necessidades dos Órgàos, e a entrega do objeto
ocorrerá no prazo máximo de _ (_) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de fornecimento.

3.2. A autorização de execução do objeto da licitâção será de inteira responsabilidade e iniciativa da contratante,
formaiizada por intermédio de Ordem de fornecimento.

3.3. A execução dos obietos desta licitação deverá estãr designada na ordem de fornecimento, correndo por conta
da Contratada as despesas de seguros, tributos, encargos trabalhista e previdenciários decorrentes da execução

de objetos, bem como despesas de transportes assumidas pela CONTRATADA.

3.4. CoEstatadas iregularidades no otrieto c:ontratual, o CoEtratante poderá:
a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou
rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

rte, determinando sua substituição ou

a.1) Na hipótese de substituiçâo, a Contratadâ deverá fazê-la em confo
no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horâs, contados da no
contratâdo;
b] Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes
contratação, sem preluÍzo das penalidades cabÍveis;

com a indicação da Administração,
crito, mantido o preço inicialmentefica Sri

,de

por

S complementação ou rescindir a

É

I vs.zzz,oz
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b.lJ Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do
Contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da notificação por escrito, mantido o preço
inicialmente contratado.
c) Outro prazo poderá ser âcoldado, desde qlre não restem pre)'uízos para a Administração.

3.5. Nos termos dos artigos 73 a 76 d alei 8.666/7993, o objeto desta licitãção será recebido:

3.5.1. Após comunicaçâo formal por escrito do adimplemento total da conclusão pelo Iicitante contratado, o Órgão
Contrâtante procederá ao recebimento provisório do objeto, pela FISCALIZAÇÃO, mediante termo
circunstanciado, assinâdo pelas partes êm até 15 (quinzel dias da comunicação escritâ do licitante contratâdo.

3.5.2.0 Órgão Contratante recêberá os ob.ietos em caráter definitivo em prazo não superior a 15 (quinze) dias do
recebimento provisório. Durante o perÍodo compreendido entre o recebimento provisório e o recebimento
definitivo, ficará o licitante contratado obrigado a efetuar reparos que a juÍzo do Órgão Contratante se fizerem
necessários quanto à qualidade e segurança do objeto.

3.5.3. Encerrado o prazo Íixado no subitem anterior, o objeto será recebido definitivamente por uma comissâo
designada para tal fim, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, desde que se comprove a

adequação do objeto aos termos contratuais, conforme o disposto no art.69 da Lei ne 8.666/93 e suas alterações,
sem prejuÍzo das sanções ciús.

3.6. Cáso não tenham §do atendidas as condições contratuais e téüicas na execução dos obietos, será larrado o
Termo de Recus4 onde serão apontadas as falhas, constântes, ficando a contratada obrigada a reparar, corrigir,
substituir ou remover, às suas expensas, no todo ou em parte, objeto da contratâção.

3.8. A Contratante designará, formalmente, o(s) servidor (es) responsável (eis) pelo acompanhamento "in loco" a

execução do objeto deste Contrato.

cúUsUI.A QUARTA . DAs C0NDTçÕES DE PAGAMENTo:

4.1. Os pagamentos serão efetuados conforme adimpl€mento da condição, em moeda corrente nacionâI, com
atendimento de todas as exigências do Edital e anexo, os pagamentos serão efetuâdos até o 10q (décimo) dia útil
do mês subseqüente ao da execução do fornecimento, após a apresentação dâ Nota Fiscal ou da Farura pela
contratada, devidamente atestadas pela Administração, devendo esta, obrigatoriamente, contêr as sêguintes
comprovações: do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, compatível com os

empregados vinculados à execuÉo contratual, nominâlmente identificados, na forma do §,19do ÁrL 31 da Lei
ne9.032, de 28 de abril de 1995, quando se tratar de mão-de-obra diretamente envolvida na execução dos
seryiços na contratação de serviços continuados; da regularidade fiscal, constatada através de consulta "on-line"
ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, ou na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos onciais ou à documentação me[cionada no arl 29 da Lei
a.666193; e do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou fatura que
tenha sido paga pela Administração.

4.2. Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma olvida à Contratada para correção,
ficando estâbelecido que o prazo para pagamento será contado de apresentação na nova Nota
Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela Co

4.3. A contratâda apresentârá à contratante os originais dos do
de não serem remunerados pelos mesmo.

S s objetos executados, sob pena

4.4. A contratante, quando da efetivação do pagamento, exigirá do conEatádo a documentação de regularidade
em relação à Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, INSS e FGTS, sob pena da não efetivação do pagamento.

rtir

3.7, Somente após haver sanado as falhas e irregularidades apontadas, a contratada será considerada apta para o

recebimento do pagamento correspondente.

1?--* -l
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CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇôES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

5.1. Ihiciar a êxecução dos obietos em plazo nâo supêrior ao háxlmo estipülado ha otdem de obietos.

5.2. Responder, integralmente, por perdas e danos que úer a causar ao contratante ou a terceiros em razão de
ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominaçôes
contratuals ou legals a que estiver sureita;

5.3. Realizar a exêcução do obieto na data indicada nas requisiçôes que lhe forem êntregues, por escrito ou
eletronicamente, quando tenham sido recebidas no Iocal e prazo acima indicados.

5.4. Envidar esforços no sentido de obter as melhores condições nas negociações iunto a terceiros e transferir,
integrâlmente, à contratante, descontos especiais (além dos normais, previstos em tabelas), bonificaçôes,
reaplicações, prazos especiais de pagamento e outrâs vantâgens.

5.5. Executar os objetos nas condições especificadas no edital e na propostâ e estipuladas no Edital;

5.6. A CONTRATADA não será responsável

5.6.1. Por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou força maior;

5.6.2. Por quaisquer trabalhos, seryiços ou responsabilidades não previstos neste Editâl e na Ordem de
fornecimento a ser assinado com a contratante.

S.7. A contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da C0NTRATADA para
outras entidades.

5.8, Só divulgar informações acerca da execução do objeto deste contrato, que envolva o nome da contratânte,
mediante sua prévia e expressa autorização.

S.9. Administrar e executar todos os contratos, úcitos ou expressos, firmados com terceiros para a execução do
ob.ieto desse contrato.

CLÁUSULA sExTA - DAs 2BRIGAçÕDs DA C0NTRATANTE:

6.1, A Contratante, após a retjrâda da Ordem de fornecimento, compromete-se ar

6.1.1 Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive,
permitir o livre acesso de represeDtantes, plepostos ou empregados da CONTRATADA à dependências da
contratante.

6.1.2. Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado, exceto quando motivos de ordem superior assim o

iustincar.
6.1.3. Fornecer atestados de capa
contratuais.

cidade técnica quando soli desde que atendidas as obrigações

6.1.4.outras obrigações constantes da Minuta de Contrato ou O

CLAUSUIÁ SÉTIMA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

forn ento.

7.1. O prazo de vigência deste instrumento terá inicio no dia subseqüente ao a sua assinatura por 12 [doze)
meses. Podendo, ainda, ser prorrogado ou aditivado, nos termos da Lei nô 8.666/93, por interesse público.

CúUSULA oITAvA _ Dos RECURSoS oRçAMENTÁRIoS

I
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9.1. As penalidades administrativas aplicáveis à Contratada, por inadimplência, estão previstás nos artigos 81, 87,
88 e seus parágrafos, todos da Lei n,. 8.666/93.

9,2. A multa de mora a ser aplicada por atraso injusüficado na execução do contrato, será calculada sobre o valor
dos oüietos licitâdos não concluídos, competirdo sua aplicação ao titular do órgã'o contratânts, 'observando os
seguintes percentuais:

a) de 0,3olo (três décimos por cento), por dia de atraso até o limite correspondente a 15 [quinzeJ dias; e
bJ de 0,5olo (cinco décimos por cento), por dia de atraso a partir do 16s (décimo sextoJ dia, até o limite
correspondente a 30 (trintâ) dias; e

c) de 1,09o {urn por cento), po.r dia de atraso a partir do 3le {trigesimo primeiro) dia, até o limite correspondente
a 60 (sessentâ) dias, findo o qual a Contratante rescindirá o contrato correspondente, aplicando-se à Contratada
as demais sanções previstâs na Lei na A.666/93.
9.3. Será aplicada multa de 1,5olo (um e meio por cento) sobre o vâlor da contratação, quândo a Contratada:
a) Prestâr informações inexatãs ou obstácular o acesso à fiscalização do Órgão Contratante, no cumprimento de
suas atividades;
b) Desatender às deternineções da fiscalização do Órgão Contratante;
c) Cometer qualquer infração às normas Iegais federais, estaduais e municipais, respondendo ainda pelas multas
aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração cometida.
9.4. Será aplicada multa de 2olo (dois por centoJ sobre o valor da contratâção quando a Contratâda:
a) Executar os obietos em desacordo com o projeto básico, normas e técnicas ou especificações,
independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias, às suas expensas;
b) Não iniciar, ou recssar-se a executãr a correção de qualqüer ato que, por imprudência, negligência imperícia
dolo ou má fé, venha a causar danos à Contratânte ou a terceiros, independentemente da obrigação da Contratâda
em reparar os danos causados;
c) Praticar por ação ou omissâo, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperÍci4 dolo ou má fé, venha a

causar danos à Contratante ou a terceiros, independentemente da obriga$o da Contratada em reparar os danos
causados,

9.5. ADVERTÊNCIA

9.5.1. A aplicaçâo da penalidade de advertênciâ será efetuada nos seguintes casosi
a) Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou nas licitações, desde que acarretem pequeno
prejuízo ao Órgão Contratante, independentemente da aplicação de multa moratória ou de inexecução contratual,
e do dever de ressarcir o prejuízo;
bJ Execução insatisfatória do obieto contratado, desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos
casos de suspensão temporária ou declaração de inidoneidade;
c) Outras ocàrrências qr" porrrrn acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento das atiúdâdes do Órgão
Contratante, desde que não seiam passiveis de aplicação das sanções de suspensão temporária e declaração de

9.6, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR MINISTRAÇÃO

RN DO /MA pode sêr aplicada aos
mento licitatório ou a execução

do contrâto, por fatos graves, cabendo defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da data do recebimento da

intimação;

9.6.2 A penalidade de suspensão temporária do direito de licitar e contratâr com o MunicÍpio de SÃO

BERNARDO/MA nos seguintes prazos e situações:

OMA

8.1. Os rêcursos financeiros para pagamento dos encargos resultântes do presentê CONTRATO Correrão por
contâ da dotação orçamentária: _

ctÁvsuuyoxn. DAs finflT{S ESA|/4d.ES:

inidoneidade.
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a) Por 06 (seis) meses nos seguintes casos:
I - Atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente e na licitação que tenha
acarretado prejuízos significativos para o Órgão Contratante;
II - Exeelrção Insatisfatórla do objeto deste àiüstê, se antes titer haüdo àplicação da sanção de
advertência.
b) Por um ano:
I - Quando o licitante se recusar a assinar o contrato dentro do prazo estabelecido pelo Órgão
Contratante,
c) Por 02 fdois) anos, quando o contratâdo:
I - Não conclüir os obietos contratados;
Il - Prêstár os obietos em desacordo com as especificações ou com qualquer outra irregularidade,
contrariando o disposto no editál de licitação, não efetuando sua substituição ou correção no prazo
determinado pelo órgão Contratante;
III - Cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízos ao Município de SÃO
BERNARD0/MA" ensejando a rescisão do contrato ou ftustração do processo licitâtório;
ry - Praticar atos ilícitos, úsando frustrar os ôt»eúvos da licitação;
V - Demonstrar nâo possuir idoneidade para licitar e contratar com o Município de SÃO BERNARDO/MA,
em úrtude de atos ilÍcitos praticados;
VI - Reproduzir, divulgar ou uülizar, em beneflcio próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que
seus empregados tenham conhecimento em razão da execução deste confato, sem consenümento prévio
do Órgão Contratante.

9,7. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM AADMINISTRAÇÂO PÚBtICA

9.7.1. A declaÍação de inidoneidade será propostâ pelo [agente responsável pelo acompanhamento da execuÉo
contratuall a Autoridade Competente do Presidente do Órgão Contratante se constatada a má-fé, ação maliciosa e
premeditada em prejuÍzo do Órgão Contratante, evidência de atuação com interesses escusos ou reincidência de
faltas qu€ acárretem prejuízos ao Órgãô Contratante ou aplicações sucessivas de outras sanções administrativas.

9.7,2. A declaração de inidoneidade implica proibição de licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os moüvos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, após
ressarcidos os preiuízos e decorrido o prazo de 02 (dois) anos.
9.7,3. A declaração de inidoneidade para licitár e contratar com toda a Administ'ação Pública será aplicada ao
licitante ou conEatada nos câsos em que:

a) tenha sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;
b) praticarem atos ilícitos, visando frustrar os obietivos da licitâção;
c) demonstrarem não possuir idoneidade para licitâr e contratâr com o Município de SÂO BERNARDO/MASócios,
em virtude dê atos üícitos praücados;
d) reproduzirenL divulgarem ou utilizarem em beneficio próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que
seus empregados tenham tido conhecimento em razão de execução deste contrato, sem consentimento préüo do
Órgão Contralante, em caso de reincidência;
e) apresentarem ao qualquer documento falso, ou íalsÍficado no todo ou em parte, com o objeüvo de participar da

licitação, ou no curso da relação contratual;

0 praticarem fato capitulado como crime pela Lei 8.666/93.

9.7.4. Independentemente das sanções a que se referem os itens 9.2 a 9.4, o
pagamento de indenizaçâo por perdas e danog podendo ainda a Ó

responsabilizado:

u contratâdo estâ sujeito ao
nte propor que se.ia

a) civilmente, nos termos do Código Ciúl;
bl perante os órgãos incumbidos de fiscalização das atividades contratadas ou do exercício profissional a elas
pertinentes;
c) criminalmente, na forma da le8islação pertinente.

oC
citan te

---t



12-
)

PR0CESS0

Pi{ .FOLHA I{'

PREFEITURA MUNICIPAT DE
ESTADO DO MARANH

PRAçA BERNARDO COETHO DE ÂLMEIDA NO 862
CNPJ: 06.125.389/0001-88

9.8. Nenhum pagamento seÉ feito ao executor do obieto da licitaÉo que tenha sido multado, antes que tat
penalidade seia descontada de seus haveres.

9.9. As sanções serão aplicadas pelo titular do Órgao Cohtratante, facültádâ a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo no prazo de 05 (cincoJ dias úteis, com exceção da declaração de inidoneidade, cujo prazo de
defesa é de 10 (dez) dias da abertura de vista, conforme § 3e do art. 87 da Lei ne 8.666/93.

9,10. As multas admlnisüatlvas previstas neste instrumento, não têm caráter compensatórlo e asslm, o seu
pagamento não eximirá a Contratada de responsabilidade por perdas e danos decorrentes das inftações
cometidãs.

9.11. 0 Contrato a ser celebrado poderá ser rescindido na forma dos artigos 78 e 79 da lei 8.666/93, nos casos

I - Administrativamente, nos seguintes casos:
a) Não cumprimento de cláusulas contratuais, de especificações, dos detalhes execuüvos ou de prazos;
b) Cumprimento irr€8ular de cláusulas contratuais, de especificações, dos detalhes ex€cutivos o de prazos;
c) Lentidão no seu cumprimento, levando ao Órgão Contratante a comprovar a impossibilidade da conclusão da
obra, do serviço ou do serviço, nos prazos estipulados;
d) Atraso injustiflcado no início das obras, serviços ou Fornecimentos;
e) A paralisação do serviço, sem iustá causa e prévia comunicação ao Órgão Conüatântei

0 A Subcontratação total ou parcial do seu objeto será admitida somente com a anuência do Órgão Contratante.
g) Dpsatendimento às determinações regulares das autoridades designadas para acompanhar e fiscelizar a sua
execução, assim como a de seus superiores;
h) Cometimento reiterado de faltas na execução do objeto contratado;
i) Decretação de falência ou a instauraçâo de insolvência civil em condições que, a iuízo do órgâo Contratante,
ponham em risco a perfeita execução dos obietos da Iicitação;

i) Dissolução da sociedade contratada;
h) Alteração social ou a modificação da finalidade ou da esúutura do licitante contratado que, a juízo do Órgâo
Contratnnte, prejudique a execução do Contrato;
l) Razões de interesse do serviço público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pelo Órgão Contratante e exaradas no processo administraüvo referente ao Contrato;
m) Supressão de obras e objetos que acarretem modihcações do valor inicial do Contrato além do limite imposto
ao contratado;
n) Suspensão de sua execufro, por ordem escrita do Órgão Contratante por prazo superior a 120 {cento e vinte)
dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas
suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizaçôes pelas
sucessivas e contratuall}]ente imprevistás desmobilizações. É assegurado ao licitánte contratado, nesses casos, o

direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas, até que seja normalizada a situação;
o] Atraso superior a 90 [noventa) dias dos pagamentos deüdos pelo Órgão Contratante, em razão da execução do
obieto do Consato, ou parc€las destes, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbaÉo da ordem interna
ou guerra, assegurado ao licitante contratado, o direito de optar pelâ suspensão do cumprimento de suas

obrigaçôes, até que seja normalizada a situaçào;
p) Nâo liberação, pelo Órgão Contratante, de área ou )ocal para execução dos objetos da licitação nos prazos

contratuais, assegurado ao licitante contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas

obrigações, até que seja normalizada a situação;
q) Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, que seia impeditivo da execução do
Contrato.
r) Descumprimento do disposto no inciso V do art.27, sem prejuÍzo das
Il - Amigavelmente pelas partes.
III - ludicialmente.

9.11.1. A rêscisão adminisfativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente.

bÍveis.

\


