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RECIBO DE RETIRÂDA DE EDITAL
REfErêNCiA: PREGÃO PRESENCIAL N"

56/2018

Razão Social:
CNPJ n":

Endereço:
Estado:

Cidade:
CEP:

Telefone/ Fax:

E-Mail:
Pessoa para contato:

Recebemos cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local

de 2018.

de

Assinatura
Sr. Licitante,

Visando à comunicação futura entre a Prefeitura de Sidrolândia-MS e essa empresa, solicito que Vossa Senhoria preencha o recibo de retirada do edital e remeta
ao Pregoeiro, por intermédio do e-mail licitacaopmsidrolandia@gmail.com.
A não remessa do recibo exime o Pregoeiro da comunicação de eventuais retiÍicações ocorridas no instrumento convocatório, e de quaisquer informações adicionais

Rua São Paulo, 964
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PREFEITTTRA MUNICIPÂL DE SIDROLANDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
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MINUTA DE EDITAL
PR"BGÃO PRESENCIAL NO 056/2018 - REGISTRO DE PR.ECOS
PROCESSO 2308/2018

MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: aquisiçâo de reagentes comuns e manutenção preventiva
para o laboratório cetrtral do municipio, em atendimento as necessidades da secretaria municipal de saúde, acordo com as solicitações da
Secretaria Municipal de Saúde.
PREÂMBULO

i- DA REGÊNCIA
2 - DO OBJETO
3 - DAS CONDIÇÔES DE PARTICIPAÇÃO
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15. DO PAGAMENTO
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de Referência - Especihcações;
II - Formulário Padronizado de Proposta;
III - Declaraçáo de Habilitaçáo;
IV - Declaraçáo de Fatos Supervenientes Impeditivos;
V - Declaraçáo nos termos do Inciso X.XXIII do artigo 7" da CF/88.
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I

- Termo

Rua São Paulo, 964

-

Centro

-

Fone (67) 3272-7400

-

CEP 79.Í70-000 - Sidrolândia

-

MS.

PÁGINÂ:
AS§:

llq
í-

PREFEITI.I RA }TTINICIPAL DE SIDROúNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJIMF: 03.501.57410001 -3 I

EDITAL DE PREGÃO PRI.SENCIAL IY" 056/2018 - REGISTRO DE PREçOS
pRocEsso ADMrIíISTRATTVO N. 2308/2018
PROCESSO LICITATÓRIO N" 19S/2O18

o MIINICIPIo DE SIDRoLÂNDIA - Ms, através do Departamento de Licitações e compras, por
intermédio da comissão de Pregáo, designado pela portaria n" T68l2olg, publicada no Diário
Oficial do Município, torna público, para conhecimento dos interessados, que reaJizarâ licitaçáo
NA MOdAlidAdE PREGÃO PRT,SENCIAL, RESiSIIO dC PrEçOS tiPO MEIYOR

PRr4O POR ITEM ü.
sando formar o Sistema de Registro de Preços da Administraçáo Pública Municipal para contratações futuras e de acordo com as condições estabelecidas neste edital e seus anexos, em conformidade com as disposições contidas na Lei n" 10.520, de 17 de julho de 2oo2, no Decreto
Federal n" 3.555, de 08 de agosto de 2000, Decreto Municipal lol /2013, na Lei complementar
n' 123, de 14 de dezembro de 2006 e, subsidiariamente na Lei n' g.666, de 21 de junho de
1993, com suas alteraÇôes.
A Abertura da sessáo inicial do processo licitatório acontecerá às OShOOnla do dia 26 de
Setembro de 2O18. na sa.la de reuniáo do Departamento de Licitacáo e Compras. na Rua Sâo
Caso a sessáo pública de Pregáo não seja finali-ada até as

o

Pregoeiro marcará para o dia seguinte
07h3omin, no mesmo endereço.

llhoomin da data prevista acima,
sessáo pública a partir das

a continuaçáo da

Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato supeweniente que impeça a abertura do
certame na data marcada, a sessáo será, automaticamente, transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário e local estabelecido no preâmbulo deste Edital, desde que nào
haja comunicaçáo do Pregoeiro em contrário.

link "licitacões'.

1.1 Lei Federa.l n" 8.666/93 e alterações;
1.2 Lei Federal n" 70.52O /O2;
1.3 Lei Federal n'8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor;
1.4 Lei Complementar n. 123/06
1.5 Lei Complementar no l4Z /74;
1.6 Decreto Municipal n" 101/13
1.7 Demais disposiçôes contidas neste Edital.
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2. DO OBJETO DA LICTTAçÃO

2.1 - A preseate licitaçáo tem poÍ objeto à AQUISIçÃO DE REAGENTES COMUNS E
MANUTENçÃO PREVENTIVA PARA o LABoRATÓRIo CENTRAL Do MUNICÍPIo, EM
ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, tUdO
conforme especificeçóes e coadições estabêlecidas tteste Edital e arrexo.
2.2 - O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, na
forma do Anexo VI, nas condiÇões previstas neste edita-l.

2.3 - A quantidade constante do Anexo II é para efeito de registro por unidade de preço.
2.4 - Os preços registrados neste procedimento terào validade de \2 (dozel meses, a paÍtir da
data de publicaçáo do extrato da Ata de Regisbo de Preços.

3. DAS CONDrçÔES DE PARTTCTPAçÃO
3.1

-

Poderáo participar deste Pregão quaisquer iicitantes que:

3.1.1 - Detenha atiüdade pertinente

e compatível com o objeto deste Pregão;

3.1.2

-

3.2

Náo poderão concorrer neste Pregáo:

-

3.2.1

-

3.2.2

-

Atenda os requisitos e exigências constaÍrtes deste Edital e seus anexos;

Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de consütuiçào;

Empresa que esteja suspensa de participar de licitação realiz,ada pelo Município de
Sidrolândia-MS.

3.2.3 - Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administraçáo Pública
Municipal, enquanto perdurarem os motivos da punição;
3.2.4 - Direta ou indiretamente, empresa ou Íirma mercantil individual constituída por servidor ou dirigente de órgáo ou entidade contratante ou responsâvel pela licitação, nos termos do
a-rt. 9", Inciso III, da [,ei Federal n" 8.666193;
4. DO CREDENCIAMENTO
4.1 - Para fins de credenciamento junto o Pregoeiro e Equipe de Apoio, a licitante deverá enviar
um representante munido de documento que o credencie à participação, respondendo este pela
representada, devendo, ainda, no horário indicado no preâmbulo deste Edital, identificar-se
edbindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente.

4.2 - o credenciamento far-se-á mediante a apresentaçáo dos seguintes documentos:
Rua São Paulo, 964

-

Centro

-

Fone (67) gZt2-t4OO

-

CEp 79.120-O0O - Sidrotândia -:

PÁGINA:

/) i

Ass:

L/

PREFf,ITTiRA MTINICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSODO SUL
CNPJ,MF: 03.501.574/m0l -3 I

4.2.1 - No caso de dlretor, sóclo ou proprietário da empresa licitaate que comparecer ao
local, deverá comprovaÍ a representatividade por meio da apresentação: de ato constitutivo,
estatuto ou contrato social, do documento de eleiçáo de seus administradores, devidamente
registrados na Junta Comercia.l ou no cartório de pessoas juúdicas, conforme o caso (cópia
autenticada na forma do subitem 8.4), caso em que o Pregoeiro poderá autenticar a partir do
original, no momento do credenciamento.
4.2.2 - Ttatatdo-se de procurador deverá apresentar instrumento público ou particular de
procuraçáo, com firma reconhecida em cartório, com poderes expressos para formular ofertas
e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da licitante, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados no subitem acima,
que comprove os poderes do mandante para a outorga.

4.2.3 - Cada cÍedeaciado poderá representaÍ apenas uma licitalte, salvo, nos casos de representaçáo para itens distintos.

4.3 - No momento do credenciamento deverá ser apresentada Declaração de Habilitaçáo conforme Anexo III, e de acordo com o inciso VII, artigo 4" da Lei Federal n" 7O.52O /2OO2, dand,o
ciência de que cumprem plenamente os requisitos da habilitaçáo, podendo o credenciado ou
representante preencher a declaração no momento da abertura da sessáo.

4.4 - A empresa licitante somente poderá

se

pronunciar através de seu representante creden-

ciado e ficará obrigada pelas declarações e manifestações do mesmo.

4.5 - O representante legal da licitante que náo se credenciar perante o Pregoeiro e Equipe

de

Apoio ou cujo documento de credenciamento esteja irregular, Íicará impedido de participar das
fases de lances verbais, de negociaçáo de preços, de declarar a intençáo de interpor recurso,
enfim, para representar a licitante durante a reuniáo de abertura dos envelopes Proposta ou
Documentaçáo relativa a este Pregáo, câso em que será mantido o seu preÇo apresentado na
proposta escrita, para efeito de ordenaçào das propostas e apuraçáo do menor preço.

4.6. As microempresas e as empresas de pequeno porte, nos termos da L€i Complementar n"
723/06 e devido à necessidade de identiÍicaçáo pelo Pregoeiro, deveráo credenciar-se apresentando a certidáo de Inteiro Teor da Junta comercial, Declaraçáo de ME ou Epp assinada
pelo Contador, a ser expedido em data náo superior a 60 (sessenta) dias.

4.6.1 - O descumprimento do disposto acima, sem prejuÍzo das sanções cabíveis, caractei'tzaÍa
renúncia expressa

e

consciente, desobrigando o Pregoeiro, dos beneÍicios da Lei Complementar

n" 723/06 aplicáveis ao presente certame;
4.7 - O representante poderá ser substituído por outro devidamente cadastrado;
4.8 - Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante;
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4.9 - A náo apresentaçáo ou a nào incorporaçâo do documento de credenciamento não inabilitara a licitante, mas impedira o representante de manifestar-se e responder pela mesma.
4.1O - Caso o proponente náo compareça, mas envie toda a documentação necessária dentro
d,o prazo estipulado, participará do Pregáo com a primeira proposta apresentada quando do
início dos trabalhos, devendo estaÍ ciente que estará renunciando a fase de lance, de negociaçáo e a interposiçáo de recursos.

5. DO R"ECEBIMENTO DOS ENVELOPES
5.1 - No dia, horário e local fixado no preâmbulo deste Edital, a licitante deverá apresentar à
Equipe de Apoio, juntamente com a Declaraçáo de Habilitaçáo (conforme Anexo III), a proposta
escrita e a documentaçào, em envelopes separados, fechados e rubricados no fecho, contendo
em suas partes extemas e frontais, em ca.racteres destacados, aJém da razáo social do licitante,
se os mesmos náo forem timbrados, os seguintes dizeres:

PRTFEITI'RÀ MIJNICIPAL DE
SIDROLÂNDIÂ.IUS
PREGÃO PRtSrltCrÀL N" 5,6l20t8
RBGISTRO DE PREçOS
EITVELOPE PROPOSTA

PRIFEITI]RA MIJNICIPIIL DE
SIDROLÂNDIA-MS
PRtlGÃO PRTSENCIAL IY" 56/2013
REGISTRO DE PREçO§
EIwEIpPE DOCUMEIYTÂçÁO

6. DA PROPOSTA DE PREçOS

6.1 - A proposta conüda no Envelope Proposta deverá ser apresentada com as seguintes informações e características:

6.1.1 - Emitida por computador ou datilografada, de preferência, redigida com clareza, sem
emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também
rubricadas todas as suas folhas, vedadas cotaÇões alternativas.

6.1.2 ' A licitante deverá indicar o preço unitário por item, conforme Anexo II deste Edital,
iodicar marca do objeto e ao Íinal a indicaçáo do total geral da proposta, em algarismo ou por
extenso, os preços para aquisição de Produtos, deverão sob pena de desclassihcaçâo respeitar
o limite de Preço estabelecido no Termo de Referência, (ANEXO I);

6.1.3 - Somente seráo aceitos preços cotados em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em
alga-rismos arábicos.

6'1'4 - Nos preços cotados deveráo estar inclusos todos

os custos diretos e indiretos, compreendendo os impostos, taxas, fretes, e as despesas decorrentes do fornecimento, bem
ainda,
deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos.

6.1.5 - Os preços deveráo ser cotados com, no máximo, duas casas decimais, pós-vírgula.
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6.1.6 - O valor do item informado DEVE SER IIYFERIOR OU IGUAL AO VALOR DE R.ErB.
nÊUCfa DO RESPECTM ITEM, conforme Anexo I deste Edital.
6.1.7 - A úlüma folha deverá estar carimbada com

o

CNPJ/MF da empresa licitante

e

assinada.

6.1.8 - Deve indlcar o prazo de entrega dos produtos, uâo superlor e 03 ítÍêsl dias úteis,
após a solicitaçáo da Secretaria, obedecida a quantidade solicitada.

6.1.9 - Deve informar o prazo de validade da proposta, que náo poderá ser inferior a 60

(ses-

senta) dias, contados da data de abertura dos envelopes de proposta.

6.2 - A apresentaçáo da proposta implicará plena aceitaçáo, por parte da licitante,

das

condições estabelecidas neste edital.

6.3 - E de inteira responsabilidade da proponente o preço e demais condiçóes apresentadas.
6.4 - Caso os pr€rzos estabelecidos nos subitens 6.1.8 e 6.1.9, náo estejam indicados na proposta, os mesmos serão considerados como aceitos pela licitante para efeito de julgamento.

6.5 - Náo se admitirá proposta elaborada em desacordo com os termos deste Edital, ou que
apresentar preÇos unitálrios inexequíveis, simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis
com os preços de insumos e salários de mercado acrescido dos respecüvos encargos.

6.6 - As Propostas de Preços poderáo ou não contemplar a totalidade dos quantitativos fixados
pâra cada item constante do Anexo I deste edital.
7. DO JUI§AIiIEI{TO E CLASSIFTCAçÃO DAS PROPOSTAS
7.1 - No dia, hora

e local designado no preâmbulo deste Edital, será aberta sessáo pública para
processamento do Pregáo, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar
do certame e recebimento dos envelopes com propostas escritas e documentaçáo de habilita-

ção.

7.2 - O Pregoeiro procederá à abertura do Envelope n" 01, contendo a proposta de preços
Escritas ordenando-as em ordem crescente de preços e, em seguida, fará uma análise prévia
dos preços, observando a exatidáo das operaçÕes aritméticas que conduziram ao preÇo total,
procedendo-se às correções de eventuais erros, tomando como corretos e adotando como
critério de aceitabilidade o metror valoÍ poÍ iteE.
7.3 - Durante o julgamento e a;ralise das propostas, será veriÍicada, preliminarmente, a conformidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecid.os neste Edital, devendo
ser classificadas para a etapa competitiva, ou seja, fase de lances verbais, somente aquelas

que atenderem plenaÍnente a esses requisitos em especial o disposto no item 6.7 e 6-7.1.
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7.4 - Após proceder conforme descrito no subitem anterior, a Pregoeiro selecionará as propostas pa::a fase de lances, observando os seguintes critérios:
af classiÍicará a licitante autora da proposta de menor preço global e todas aquelas apresentadas com preços sucessivos e superiores em até 5%o (cinco por cento), nos termos do § 2o do
Artigo 44 da Lei Complementx ).23/06, em relaçáo ao menor preço ofertado, disposto em ordem crescente, para que os representantes legais das iicitantes participem da etapa de lances
verbais.
bf náo havendo pelo menos 03 (três) propostas na condiçáo definida na alÍnea anterior, serâo selecionadas as propostâs que apresentarem os menores preços, até o máimo de 03 (três), incluindo
a primeira classificada, quaisquer que sejam os preços ofertâdos, observado o subitem 6.1.6;

c) havendo empate entre 02 (duas) ou mais propostas selecionadas para a fase de lances,
realizal-se á o sorteio para definir a ordem dâ apresentaçào dos lances.

7.4.1 - No caso de empate nos preços, seráo admitidas todas as propostas empatadas, independeÍrtemente do número de licitantes.

7.5 - O Pregoeiro convocará as licitantes selecionadas conforme item7.4 para a apresentaçáo
de lances verbais, de forma sucessiva, de valores distintos e decrescentes, iniciando-se pelo
autor da proposta de aaior preço, seguindo-se das demais em ordem decrescente de valor.
7.6 - o Pregoeiro, antes da etape de lances, poderá estabelecer o iatetsalo mínimo entre
os laaces, para agilizar a sessão.

7.7 - Na fase de lances verbais será permitido o uso de celulares pelos representantes para
eventuais consultas telefônicas, os quais disporáo até o máximo de o3 (três) minutos, por consulta.

7.8 - Em observância à Lei complementar Federal n"123 /2006 de 14.12.2006, na presente
licitaçáo será assegurada, como critério de desempate, preferência de aquisição purra as
microempresas e empresas de pequeno porte.

7.8.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam superiores até s% (cinco por cento) à proposta mais bem classificada.

7.9 - Ocorrendo

o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

7'9'1 - A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classiÍicada será convocada para
apresentar nova proposta, inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo
de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusâo.

7.9.2 - Não ocorrendo o registro de preços na forma do subitem 7.9.1 deste Edital, seráo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem
7.g.1 deste
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Edita-I, na ordem classiÍcatória, para o exercício do mesmo direito (inciso II do art. 45 da Lei
Complementa.r Federal n'123/2006 de 14.72.20061.

7.9.3 - Na hipótese do náo registro de preços na forma do subitem 7.9 deste Edital, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame (s 1. do art.
45 da Lei Complementar Federal no 123/2006 de 14.12.2O061.
7.LO - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará
a exclusáo da licitante da etapa de lances verbais e a manutençào do último preço apresentado
pela licitante, para efeito de ordenação das propostas.

7.11 - Náo poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente
às penalidades preústas neste Edital.

7.12 - Náo havendo mais interesse das licitantes em apresentar lance verbal, será encerrada
a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de MEI{OR PREçO
POR ITEM.
7.13

- Cumprido

o disposto do item 7.12, para fins de celeridade do processo, será aberto o
envelope de habilitaçào do licitante vencedor.

8. DA HABILITAçÃO E SEU JULGÂMENTO

8.1 - Para habilitaçáo neste Pregáo, ultrapassada a fase de lances e negociação com o
Pregoeiro, na forma do item 7.13, a licitante, detentora da melhor oferta, deverá comprovar,
mediânte apresentaçáo no ENVELOPE n." 02, os documentos a seguir relacionados, entregues
de forma ordenada e numerados, de preferência, na seguinte ordem, de forma a permitir a
maior rapidez na conferência e exame correspondentes:
8.1.1 - DOCTTMET{TAçÃO RTLATTVÀ À HABTLTTAçÃO JUúDrCA:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; qg

bl Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com suas alterações ou a respectiva
consolidaçáo, se houverem, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial e,
no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleiçáo de seus
administradores; ou ainda

el Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova de eleiçáo
da diretoria em exercício.

dl No caso de sociedades que envolvem uma outra empresajurídica como sóciajunta-se para
a habilitaçáo o CNPJ da respectiva empresa.

sido aDresentados na etaDa de cÍêdetrciamento.
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8.1.2 - DOCUMENTAçÃO

R"ELATTVA À

nrrcweRrnaoE FIscaL E TRÂBALHISTA:

a) Prova de inscriçáo no Cadastro Nacional da Pessoa JurÍdica do Ministério da Fazenda
(CNPJ/MF);
b) Prova de inscriçáo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativa ao domicílio
ou sede da licitante, pertinente ao r€uno de atividade e compatível com o objeto licitado;

c) Certidão Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da Uniâo e Certidáo
Negativa de Débito relativo à Seguridade Social - INSS, emitida pelo Ministério da Fazenda
(Procuradoria Geral da Fazenda Nacional / Receita Federal do Brasil), podendo ser apresentada
em conjunto ou específica observada a validade;
d) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Estadual (Certidâo Negativa de Débitos Gerais,

compreendendo todos os tributos de competência do Estado), emitida pelo órgão competente,
da localidade de domicilio ou sede da empresa licitante, na forma da Lei.

e) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Municipal (Certidáo Negativa de Débitos
Gerais, compreendendo todos os tributos de competência do Município), emitida pelo órgáo
competente, da loca_lidade de domicilio ou sede da empresa licitante, na forma da Lei.

f) certihcado de Regularidade de situação cRS, perante o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço

/

FGTS;

g) certidáo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), na forma da Lei Federal
07 .o7 .2077.

n"

12.440 de

h)

Alvará de Funcionamento expedido dentro do Exercicio vigente, expedido pelo ôrgão e
da esíera municipal da sede da licitante;
8.1.3

-

DOCUMENTAÇÃO RDLATTVA À QUALTFTCAÇÃO TÉCMCA:

Atestado de Capaeidade Téclica, fornecido por pessoajurídica de direito público ou
privado, declarando que a licitante forneceu satisfatoriamente o produto pertinente à compatível ao objeto desta licitaçáo, devendo informar o nível de satisfaçao com o fornecimento dos
mesmos.
E.1..3.1 -

I - Para atender o disposto acima é necessário que o Atestado permita a identificaçáo da pes§oa que o está emitindo, portanto, deverá ser apresentado em papel timbrado do emitentê ou
conter razão social, GNPJ, endereço, telefone e com identificaÇão do signatário, assinatura do
responsável legal e carimbo da empresa;

II - No caso de atestados emitidos por empresa de iniciativa privada, náo seráo considerados
aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo g.upo empresaria.l da empresa proponente;
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seráo consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente,
empresas controladas ou controladoras da empresa proponente ou que tenham pelo menos
uma mesma pessoa fisica ou jurídica que seja sócio da empresa proponente.

III - Apresentar, preferencialmente, somente os atestados necessários e suficientes para a

comprovaçâo da qualificação técnica exigida e, se possível, indicar com maÍca texto os itens
que comprovaráo as exigências.
8. 1.4

-

QU.âLIFICAçÃO ECOIYÔMICO-FIIvAITCEIRÂ:

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercicio social, jâ exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação hnanceira da empresa, vedada a sua substituiçáo por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser aiualizados
por Índices oÍiciais quando encerrado há mais de 3 (três) meses áa data de apresentaçáo
da proposta. Devendo vir acompanhadas de cópia dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diario do qual foi extraído, contendo o número de registro da Junta Comercial, bem como a identificaçáo da assinatura do titular o,., ..p."seni"rrte legar da empresa
e do contabilista responsâvel pela escrituraçáo.

a.1) Qualdo se tratar de pessoa jurídica constituída sob a forma de sociedade anônima,
admitir-se-á a apresentaçào do balanço patrimonial devidamente registrado, acompanhado
de cópia da respectiva publicaçáo em Diário Oficial.
a.2) As empresas com menos de 01 (um) ano de exercício socia-l de existência devem

a exigência conüda no inciso I, mediante a apresentaçáo do Balanço
último Balalço patrimonial levantado.

cumprir
d.e Abertura ou do

a.3) somente serão válidos o Balanço Patrimonia-l e Demonstrações Contábeis do último
exercício Íinanceiro.
a.4) poderão ser edgidas das empresas para confrontaçáo com as Demonstrações contábeis, as informações prestadas à ReceitaFederal.

b.l Ígdice dg §olvência. calculado em documento anexo ao balanço patrimonial. devendo ser obrigatoriamente assinado pelo contabilista responsávei. b. 1) A analise da qualiÍicação econômico-financeira será feita da seguinte forma:

b.2)

Solvência Geral (SG)

Onde:

=

Ativo Tota]
Passivo Circulante + passivo Exigível à Longo prazo
SG

>

1

b'3) Estaráo habütadas neste item somente as empresas que apresentarem resurtado
maior a 1 (um) no índice(SG).

8'1'4'1 - Certidáo negativa de falência ou concordata expedida pelo disaibuidor da sede
da

pessoa jurídica;

a'l'4'2

- Declaraçáo, observadas penalidades cabíveis, de superveniência
de fatos impeditivos
da habilitaçào, conforme Anexo IV deste Edital.
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8.1.4.3 - Declaraçáo da licitante de que nâo possui em seu quadro de pessoal, empregado (s)
com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis)
ânos em qua-lquer trabalho, salvo na condiçáo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos
termos do Inciso XXXII do artigo 7o da Constituiçáo Federal (na forma do Anexo V deste Edital).
8.2 - Os documentos solicitados que por sua natureza devam ser expedidos por órgão público,
deveráo esta-r no prazn de validade neles previstos, e todos os demais que não conste
expressamente seu prazo de validade, considerar-se-áo válidos por 60 (sessenta) dias contados
da data de sua emissáo.

8-3 - sob pena de inabiütaçáo, todos os docureatos apresentados para habilitaçáo
deverão estar:

al em nome da licitante e, preferencialmente, com número do cNpJ e com o endereço
respectivo;

bf

se a

licitante for matiz, todos os documentos deveráo estar em nome da matriz;

cf

se a licitante for a Íilial, todos os documentos deveráo estar em nome da Íilial, exceto aqueles
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente e,, nome
da matriz.

8'4 - os documentos exigidos neste pregão poderâo ser apresentados em originar, por qua,lquer
processo de cópia, autenticado por cartório competente ou pelo pregoeiro, ou publicaçáo
em

órgão da imprensa olicial.

8.4.1 - os documentos

de habilitaçáo poderáo ser autenticados pelo pregoeiro, pela Equipe de
Apoio ou funcionários do Setor de LicitaçÕes a partir do original até às 11: oO horas do
último
dia útil que anteceder a data marcada para abertura dos envelopes proposta e Documentaçào;

8.4.2 - Seráo aceitas somente cópias legíveis;
8.4.3 - Nâo seráo aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas;
4.4.4 ' o Pregoeiro reservar-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre
que tiver dúvida e julgar necessário.
E'5 - Com relaçáo à documentaçáo de regularidade Íiscal, sendo a licitante microempresa
ou
empresa de pequeno porte, a mesma deverá apresentaÍ todos os
documentos exigidos neste
Edital, mesmo que apresente alguma restrição (art. 43 da Lei complemenhr
êderal n.
L23 /2006 de 74.12.20061.
8'5' 1 - sendo a proponente vencedora microempresa ou empresa
de pequeno porte, e havendo
alguma restriçáo na comprovaçáo da regularidade fiscar,
ser-lhe-á
o prazo de 5
(cinco) dias úteis, com termo inicial a partir
""""gr.ado
da publicaçáo do aviso de
resultado, prorrogáveis
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por igual período, a critério da Administraçáo Priblica, através do Pregoeiro, para a regalarizaçáo da documentaçào, pagamento ou parcelamento do débito, e emissáo de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidáo negativa (§ 1" do art. 43 da Lei complementar
Federal n"123/2006 de 14.12.2006 alterado pela Lei complementar Federal 147 de o7 de
Agosto de 2014).

8.5.2 - A náo regularizaçáo da documentaçáo, no prazo concedid.o, implicará decadência do
direito à contrataÇão, sem preju2o das sançóes previstas no art. g l da Lei Federal n" a.666
/93

de 21-o6.1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classiÍicaçáo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação (s 2" do art. 43 da
Lei Complementar Federal n" t23l2OO6 de 14.12.2006l.

8.6 - Após examinados e julgados os documentos apresentados para efeito de habilitaçáo das
licitarrtes, mediante confronto com as condições deste Edital, serão d.esqualihcados e náo
aceitos aqueles que náo atenderem às exigências aqui estabelecidas.

8.7 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas, o Pregoeiro poderá Íixar-lhes o prazo

de

08 (oito) dias úteis para a apresentação de novos documentos escoimados das causas referidas
no ato inabilitatório.

8.7.1 - serão exigidos para reapresentaçáo apenas os documentos desqualificados e nâo

aceitos;

8.7.2 - As licitantes poderáo abdicar do prazo estabelecido, de comum acordo.
9. DO RECURSO E DA IMPUGIYAçÃO

9'1 - Qualquer interessado poderá, até O2 (dois) dias úteis antes da data lxada para abertura

da sessáo de processamento do pregáo, soricitar esclarecimentos, providências ou impugnar
o
presente Edital, sob pena de decadência do direito de fazê-lo administrativamente.

9.2 - No caso de impugnaçáo a

petiÇáo deverá ser protocolizada no protocolo Geral do
Município contendo os documentos necessários paÍa a perfeita identificaçáo da impugnante,

bem como de documentos onde seja possÍvel a verificaçáo da capacidade de representação do
signatário, sob pena de náo conhecimento;

9.3 - Acolhida a impugnaçáo ao ato convocatório, será designada nova data pa::a realDaçáo
do
certame, com a devida pubücidade, inclusive das alterações, se houverem.

9'3'1 - Náo

sendo possivel a decisão administrativa pertinente antes da data fixada para
a
realzaçáo deste Pregáo, deverá o impugnante participar normalmente
do certame atê que haja
o mérito relaüvo a impugnaçáo.

9'4 - A malifestaçáo da intenÇáo d.e interpor recurso, pleiteada pela
licitante deverá ser feita
ao Pregoeiro
imediatamente após a declaraçào do(s) vencedor (es).
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9.5 - A licitante na sua manifestaçáo explicitará, necessariamente, a moüvaçâo consistente
que será liminarmente avaliada pelo pregoeiro, o qual decidirá pela sua aceitação ou nào.

9.6 - A falta de manifestaçáo imediata e motivada da intençào de interpor recurso pela licitante,
implicará na decadência desse direito, podendo o pregoeiro adjudicar o objeto à (s) licitante (s)

vencedora (s).

9.7 - Admitido o recurso, a licitante teÍâ o pÍazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação
das razões recursais escritas, dirigidas o Pregoeiro, e estará disponível às demais licitantes

classiÍicadas, para impugná-lo ou náo, apresentando suas contrarrazões em até 03 (três) dias
úteis, contados do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata em
cartório dos autos do Pregáo.

9.8 - As licitantes que desejarem impugnar
reuniáo de realização deste pregáo.

o(s) recurso (s) ficaráo intimadas a faz.ê-lo desde a

9.9 ' Umavez tempestivo, o Pregoeiro receberá o recurso, declarando o seu efeito suspensivo,
e encaminhalá à Procuradoria Jurídica para anáise e parecer, sendo a decisão proferida pela

autoridade competente responsável pela homologação da licitaçáo.

9'1o - o provimento quanto ao mérito do recurso pela autoridade competente implica táo
somente a invalidaçáo daqueles atos que náo sejam passÍveis de aproveitamento.

9.11 - Após decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
autoridade competente poderá adjudicaÍ o objeto do pregão à licitante vencedora, e em

consequência homologar o procedimento licitatório.

10. DA ATA DE R.EGISTRO DE PREçOS

1o.1 - Homologada a licitaçáo será formalizada a Ata de Registro de preços, documento
vinculativo obrigacional de fornecimento, onde constaÍão os preÇos a serem praticados,
com
caracterÍsticas de compromisso da licitante vencedora, se convocadas, vierem
celebrar contrato
para fornecimento dos produtos, nas condiçôes definidas neste edital e
seus anexos e, se for o
caso, com as demais classiÍicadas que aceitarem fornecer os produtos pelo preço
do primeiro
menor preço, obedecido à ordem de classiÍicaçào e os quantitativos propostos.
1o.2 - o Pregoeiro convocará formarmente as fornecedoras, com antecedência mínima
de o3
dias úteis, informando o rocar, dia e hora para a reuniâo e assinatura da Ata
de
Registro de

Preços.

10.2.1 - O prazo acima citado poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando,
durante o seu transcurso, for soiicitado pela fornecedora convocada, desde que
ocorra motivo
justiÍicado e aceito pela Comissão de Licitaçáo.

1o'3 - colhidas às assinaturas, o Departamento de LicitaÇôes e compras providenciará
a
imediata publicação
da Ata no Diário OÍiciat do MunicÍpio.
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1O.4 - As empresas com preços registrados passaÍáo a ser denominadas Detentoras da Ata de
Registro de Preços, após a respectiva assinatura.

1o.5 - caso a fornecedora primeira classificada, após convocaçào, náo comparecer ou recusar
assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuizo das cominaçoes a ele previstas neste edital,
o Pregoeiro convocará as demais licitantes, na ordem de classificaçâo.

1o.6 - Decorridos 6o (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem que haja
convocaçáo pa-ra a assinatura de Ata de Registro de Preços e Fornecimento, as licitantes estaráo
liberadas dos compromissos assumidos.
1o.7 - A ata de registro de preços resultante deste certame terá a vigência t2ld,ozel meses, a
contar da data de publicaçáo de seu extrato.
DA ATA DE RDGISTRO DE PREçOS

11.1 - A Ata de Registro de Preços será utilizada pela Secretaria Municipal de Saúde na
quaiidade de Usuárias da Ata.
11.2 - caberá a usuária da Ata a responsabilidade, após o registro de preços, pelo controle do
cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicaçáo das sanções
previstas neste edital.

11.3 - A§ Usuárias da Ata deveráo informar ao Órgáo Gerenciador do Sistema de Registro de
Preços, do náo comparecimento da fornecedora para a retirada da nota de empenho ou
instrumento equivalente, conforme o caso, visa,do à convocaçâo dos remanescentes e
aplicaçáo das penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso.

11.4 - Poderá utiiizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgáo ou entidade de outros
municipios que não tenha participado do certame, med.iante prévia consulta ao órgâo
Gerenciador do Sistema de Regist o de preços deste Município.
11.4.1 - As Adesões previstas na forma do item acima náo poderão exceder ao quintuplo do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgáo gerenciador e
órgáos participantes, independente do número de órgáos náo participantes que aderirem.
11.5 - o Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de preços, na
forma do Anexo VI, nas condições previstas neste edital.

1l'6 - O Municipio de Sidrolândia não se obriga a Íirmar contrataÇões oriundas do Sistema
Registro de Preços, Íicando-lhe facultada a utilizaçáo de outros meios para
aquisiçáo de item,
respeitada a legislaçáo relativa às licitações, sendo assegurado ao
beneficiário do Registro de
Preços preferência em igualdade de condições.
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12. DO FORNECIIIIENTO, DO LOCAL DE EIVTR-EGA, ACEITE E RECEBIMENTO.

12.1 - Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação, formalizada pela Secretaria
Municipal de Saúde.

12.2

-

A(s) fornecedora(s) classiÍicada(s) Íicará (áo) obrigada(s) a atender as ordens de
fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entregâ dos
produtos ocorrer em data posterior ao seu vencimento.
12.3 - O loca-1 da entrega dos produtos será estabelecido em cada Ordem de Fornecimento,
conforme o ITEM, podendo ser na sede da unidade requisitante ou em local em que esta
indicar, sempre dentro do Município de Sidrolândia /MS.

L2.3,L

' o prazo de entrega será conforme

solicitaçáo do órgào/enüdade requisitante, nâo
podendo ultrapassar 03(três) dias úteis da data de recebimento da nota de empenho ou
instrumento equivalente.

12-3.2 - o recebimento dos Produtos se efetivará, em conformidade com os Arts. 73 aT6 da
Lei 8.666 /93, mediante recibo, nos seguintes termos:
a) Provisoriamente, para efeito de posterior veriÍicaçâo das especificações, mediante "Termo de
Aceite Provisório";

bl DeÍinitivamente, após

a verificação da qualidade, quantidade, características, especificações
dos produtos, e consequente aceitaçáo pela equipe responsável, no prazo máximo de o5 (cinco)
dias, mediante "Termo de Aceite Definitivo".

L2.3-3 - serão recusados os produtos que nâo estejam em perfeito estado e que náo atendam
as especiÍicações constantes neste edital e/ou que náo estejam adequados para consumo.

12.4 - caso a(s) fornecedora(s) classifrcada(s) em primeiro lugar Íráo receberem ou náo
retirarem a nota de empenho ou instrumento equivalente, no pÍazo de 05 (cinco) dias úteis, a
Administraçáo convocará a seg,nda classificada para efetuar o fornecimento, e assim
sucessivamente quanto as demais classiÍicadas, aplicadas aos faltosos as penalidades cabíveis.

L2.6 - A segunda classificada só poderá fornecer
classificada tiver seu registro junto a Ata calcelada.

à

Administração quando

a

primeira

12'7 - os Produtos, objeto desta licitaçáo, deveráo ser entregues acompanhados de notas

Íiscais distintas, ou seja, de acordo com a ordem de utilizaçáo, dela devendo
constar o número
da Ata de Registro de Preços, o produto, o valor unitário, a quantidade, o varor
totar e o local
da entrega, além das demais exigências legais.

12'8 - Relativamente ao disposto no presente tópico aplicam-se, subsidiariamente,
no que
couber, as disposições da Lei n" g.078 de 11/og/go código de Defesa
do consumidor.
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12-1O - As despesas relativas à entrega dos produtos correráo por conta exclusiva da usuária
da ata.
13. DA COIYTRÂTAÇÃO

13.1 - As obrigações decorrentes do fornecimento dos produtos constaÍrtes do Registro de
Preços serão frrmadas com o Município de Sidrolândia, observada as condições estabelecidas
neste edital e no que dispõe o art. 62 da Lei Federal n".8.666/93, e será formalizada através
de:

al Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega náo envolver obrigaçôes
futuras;
bf Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fornecimento, quando presentes
obrigações futuras.

13.1.1 - A Ata de Registro de Preços (Anexo VI) é parte integrante deste edita-l, cujas condiçóes
deveráo ser mantidas na sua integralidade.
13-2 - o pÍazo para a retirada da nota de empenho e/ou assinatura da Ata será de 05 (cinco)
dias úteis, contados da convocação.

13.3 - Os quantitaüvos de fornecimento seráo os Ílxados em nota de empenho e/ou contrato
e, observaráo obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de preços.
13.4 - A licitante vencedora não poderá subcontratar subempreitar, ceder ou transferir, total
ou parcialmente o objeto da presente licitaçáo.
14. DO PREçO E Rwr§ÃO

14.1 - Os preços registrados seráo fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro
de Preços.

14.2 - Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preÇo praticado no mercado, o
Pregoeiro noüÍcará a fornecedora com o primeiro menor preço registrado para o item visaldo
à negociaçáo para a reduçáo de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo
objeto cotado, qualidade e especifrcações.

14'3 - Dando-se por infrutífera a negociaçâo de redução dos preços, o pregoeiro formarmente
desonerará a fornecedora em reraçáo ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízo
das
penalidades cabíveis.
14'4 - Simultaneamente procederá a convocação das demais fornecedoras, respeitada
a ordem
de classificaçào visando estabelecer igual oportunidade de negociaçáo.
Rua São Paulo, 964

-

Centro

-

Fone (67132tZ-7400 _ CEp 79.170-0OO - Sidrot
t8

P^G[NÁ.:

fbq

ASS:

PRETEITTTRA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.57410001

-3

1

14.5 - Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item poderá a prefeitura
Municipal de Sidrolândia - MS, solicitar nova licitaçào para a aquisiçáo do produto, sem que
caiba direito de recurso.

15, DO PAGAMENTO

1õ.1

- O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitaçâo, será efetuado

mediante crédito em conta corrente ou cheque, no ptazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento definitivo dos Produtos, após a apresentaçáo da respectiva documentaçáo Íiscal,
devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XrV, alÍnea "a",
combinado com o aÍt. 73, inciso II, alinea "b,, da Lei n" g.666/93 e alterações.
15.2 - Os pagamentos somente serâo efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de
que se encontra regular com suas obrigações para com o sistema de seguridade social,
mediante a apresentaçáo das certidões Negativas de Débito com o INSS e com o FGTS.

15.3 - ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será
sustado para que a fornecedora tome as medidas necessárias, passando o pÍazo paÍa o
pagamento a ser contado a partir da data da reapresentaçáo do mesmo.

15.4 - caso se constate erro ou irregularidade na nota Íiscal/fatura, o DepaÍtamento

Compras, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá_la.

de

15.5 - Na hipótese de devoluçào, a nota hscal/fatura será considerada como náo apresentada,
para Íins de atendimento das condiçôes contratuais.

15.6 - Na pendência de liquidação da obrigaçáo financeira em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da
fornecedora.
15.7 - A Administraçáo Municipal nâo pagará, sem que tenha autorizaÇão prévia e forma_l
nenhum compromisso que the venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou náo
instituições financeiras.

15'8 - Os eventuais encarrgos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância,
pela Fornecedora de prazo de pagamento, seráo de sua exclusiva responsabilidade.
15.9 - Fica estabelecido o percentual de juros de
mora por pa_rte da contratante.

60lo (seis

por cento) ao ano, na hipótese de

16. DAS SÂXçÕES ADMTNISTRÂTMS

16'1

-

Pelo descumprimento totar da obrigaçáo assumida, caracterizado pela
recusa da
fornecedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar
a nota de empenho ou documento
equivalente fora do prazo estabelecido ressa.lvado os
casos previstos em lei, devidamente
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informados e aceitos, ficará a fornecedora, ajuizo do Órgáo Gerenciador do Sistema de Registro
de Preços, sujeito às seguintes penalidades:

I - Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor constânte da nota de empenho e/ou contrato;
II - Cancelamento do preço registrado;
III - suspensão temporária de participaçáo em licitaçáo e impedimento de contratar com a
administraçâo por pÍazo de até OS (cinco) anos.
16'2 - As sanções previstas nos incisos anteriores poderáo ser aplicadas cumulativamente.
16.3 - Por atraso injustificado na execução do objeto:

I - Multa moratória de

1olo

até o décimo dia;

(um por cento), por dia útil, sobre o valor da prestaçáo em atraso

II - Rescisão unilateral do contrato

se for o caso, após o décimo dia de atraso e,

III - Cancelamento do preço registrado.
16'4 - Por inexecuçáo total ou execuçáo irregular do contrato de fornecimento
ou de prestaçáo

de serviço:

I - Advertência, por escrito, nas faltas leves;

II - Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor correspondente à parte náo cumprida
ou da
totalidade do fomecimento náo executado pela fornecedora;

III - suspensáo temporária de participaçáo em ricitaçáo e impedimento de contratar
com a
administraçáo por prazo de até OS (cinco) anos;
rV - DeclaÍaçáo de inidoneidad.e para licitar ou contrataÍ com a
Administraçáo pública
Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniçáo
ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade.
16'5 - A penalidade de multa, estaberecida no inciso II, poderá
ser aplicada juntamente com
as sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem
acima, sem prejuko da rescisáo unlateral
do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas
nos art. 77 gO
a

n'8.666/93.

da Lei Federal

16'6 - Apresentaçáo de documentaçâo falsa, náo manutenção
da proposta e cometimento de
fraude fiscal, acarretará sem prejuízo das demais cominaçÕes
legais:

I - suspensão temporá-ria de participaçáo em licitação ou impedimento
de contrata.r com a
Administraçáo de até 05 (cinco) anos e descredenciamento
do Certificado de Registro Cadastral
deste Município.
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16.7 - A empresa que não recolher as multas tratadas nos incisos anteriores no pÍazo máximo
de o5 (cinco) dias úteis contados da notiÍicaçâo ensejará também a aplicaçáo da pena de
suspensáo temporária de participaçáo em licitaçáo ou impedimento de contratar com a
Administraçáo Pública deste Município, enquanto não adimplida a obrigaçáo.
16.8 - Fica garantido a fomecedora o direito prévio da citaçâo e de ampla defesa, no respectivo
processo, no pÍazo de o5 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicaçáo do ato.

16.9 - As penalidades somente poderáo ser relevadas ou atenuadas pela autoridade
competente, mediante aplicaçâo do princÍpio da proporcionalidade, em razão de circunstancias
fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que requeridas por escrito e no pÍaz,o
máximo de O5 (cinco) dias úteis da data em que for notificada da pretensáo da Administraçáo
Pública deste Município da aplicaçáo d.a pena.
16'lO - As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no CertiÍicado de Registro

Cadastral deste Município.

16.11 - competirá a secretaria de Fazenda, TributaÇáo e Gestão Estratégica, na qualidade
de
detentora da Ata de Registro de preços a aplicaçáo das pena.lidades previstas no
subitem 17.1
e seus incisos, e no inciso lll, subitem 17.3.
16'12 ' A penalidade estabelecida no inciso III do subitem 16.4 será de
competência exclusiva
da autoridade máÍma da Prefeitura Municipal de SidrolâLndia - MS,
facultada a ampla defesa,
na forma e no pÍazo estipulado no subitem 16.g, podendo a reabilitaçáo ser
concedida
mediante ressarcimento dos prejuÍzos causados e depois de decorridos
o prazo de sançáo
mínima de O2 (dois) anos

16'13 - o Órgáo Gerenciador do Sistema de Registros de preços, na qualidade
de responsáver
pelo controle do cumprimento das obrigações relativas
ao fornecimento caberá à aplicaçáo das
demais penalidades previstas no instrumento de convocaçào.

16'14 - As importâncias rerativas às multas deverão ser recorhidas à conta
do Tesouro do

Município de Sidrolândia, Estado do Mato Grosso do Sul.
17. DO CANCELAMEIiTTo Do PREçO RFÁTSTRADô

17.1 - A Ata de Registro de preço será cancelada, automaticamente,
por decurso do prazo de
vigência ou quando náo restarem fornecedoras registradas
e, por iniciativa da prefeitura
Municipal Sidrolândia quando:

17'1'l

- A licitante náo formalizar o contrato decorrente
do registro de preços e/ou náo retirar
o instrumento equivalente no pÍazo estipulado
ou descumprir exigências da Ata de Registro de
Preços, sem jusüficativa aceitável;

l7'l'2 - ocorrer qualquer
ajuste;
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17.1.3 - os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e náo houver êxito
na negociaçáo;

L7.1.4 ' Der causa a rescisáo administrativa do ajuste decorrente do registro de preços por
motivos elencados no art. 78 e seguintes da l,ei n. g.666/g3;
17.1.5 - Por razÀo de interesse público, devidamente motivado.
17'2 - Cancelado o Registro de Preço induzirá na convocaçáo da fornecedora com classificação
imediatamente subsequente.
17'3 - Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respecüvo processo,
no prazo de OS (cinco) dias úteis, contados da notiÍicaçáo ou publicaçáo.
18. DA DOTAçÃO ORçAMENT

l8'l - As despesas decorrentes da aquisiçáo da presente licitaçáo correráo a cargo da Secretaria Municipal de saúde, usuária da Ata de Registro de preços, cujos programas de Trabalho
e Elementos de Despesas consta-ráo nas respectivas notas
de empenho, contrato ou documento
equivalente, observada as condições estaberecidas neste edital e ao que dispôe
o artigo 62, da
Lei Federal n'a.666/93 e alteraçóes.

19. DAS DTSPOSIçôES FINAIS

19.1 - Serão desclassificadas as propostas que se opuserem a quaisquer dispositivos
legais

vigentes, que consignarem descontos excessivos ou manifestamente
inexequÍveis, preço grobal
ou unitário por lote simbólico, irrisório ou cotaçâo de va.lor zero.

L9'2 ' Ê' facultada ao pregoeiro ou à autorid.ade superior, em qualquer fase da licitaçáo,
a
promoçáo de diligência destinada a escla'ecer ou comprementar
a instruçáo do processo,
vedada a inclusão posterior de documento que deveria ser apresentado
em sessão pública da
licitação.

l9'3 - Fica assegurado a secretaria Municipal de Administração, no interesse da
administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo
ou em parte, a presente ricitaçâo,
observada as disposiçôes contidas no art. 49 da Lei n. g.666/93
e arts. 17 e 1g do Decreto
Municipal n. lOO/2013.
19'4 - Após a apresentação da proposta, não caberá desistência,
salvo motivo justo decorrente
de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.

l9'5 - As licitantes

são responsáveis pela Íidelidade e legitimidades das informações
e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação,
bem como, pelo custo da preparaçào
e apresentaçâo dos documentos, independentemente
do resultado do processo licitatório.
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19.6 - Náo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realizaçào
do certa-me na data marcada, a sessáo será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, salvo comunicaçào ao
contrário.

19.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edita.l e seus anexos, excluir-se-á o dia de
início e incluir-se-á o do vencimento. Só iniciam e vencem os prazos em dias de expediente.
19.8. O desatendimento de exigências formais náo essenciais, náo importará no aJastamento
da licitante, desde que seja possível a aferiçáo de sua qualificação e da exata compreensáo de
sua proposta, durante a realizaçâo da sessáo pública da licitaÇào.

19.9. As norÍnas que disciplinam esta licitaçáo seráo sempre interpretadas em favor da

ampliaçáo da disputa entre os interessados, sem o comprometimento dos princípios que regem
a lei.

19.10. O ato de homologaçáo do procedimento não confere o direito à contatação.
19.11. os casos omissos serão resolvidos pero

(a) pregoeiro (a) com base na regislaçào vigente.

19'12. os envelopes contendo a'documentaÇáo e propostas" eriminadas do certame Íicarâo
a
disposiçáo dos licitantes pelo prazo máximo de ls (quinze) dias úteis
do encerramento da
licitação, após este periodo serâo destruÍdos.
19'13' Qualquer ato declaratório náo apresentado em qualquer fase do torneio licitatório,
náo
inabilitara o licitante, podendo o representante preencher a declaraçáo no
momento
da sessáo-

19'14' As decisões do pregoeiro seráo consideradas definiüvas somente após
homologação do
procedimento pelo Prefeito Municipal.
19.15.

19'16' Fica eleito o foro da cidade de sidrolândia, Estado de Mato
Grosso do sul, renunciando
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja pzrra processar
as questões resultantes desta
licitaçáo e que náo possan ser dirimida administrativamente.
Sidrolândia-MS, 05 de Setembro de 2018.
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PROCBSSO ITDMINISTRÂTIVO N. 23O8l2O18
PREGÃO PRESENCIAL N" 56/2018

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

oBJETo: o objeto da presente licitaçáo

é a seleçáo da proposta mais vantajosa para a administraçáo pública, objetivando o Registro de preços para aquisiçáo de reagentes comuns e
maÍrutençáo preventiva para o laboratório central do município, em atendimento as necessidades da secretaria municipal de saúde.

JusrlFlcarrva:

se faz necessária a aquisiçáo desses reagentes, produtos e a manutençáo
preventiva sáo necessárias para atender a demanda dos exames laboratoriais de rotina e
urgência do Laboratório Municipal de Sidrolândia.
PRÂZO ItuíXIMO PARA OS FORNEICTMENTOS3 03 (três) dias úteis.

ADJUDICAçÃO DO OBJETO: Menor por Item.
PREçOS RTFERIIÍCIAIS PARÂ CRITÉRIO DE ACEITABILIDÂDE:
Sob pena de desclassificação os va.lores deveráo respeitar os seguintes preços máximo para
cada item

1.

AntiA - frasco com 10ml

2.

Anti

I-

3.

Anti

D

4.

Albuminô bovina 22

FRASC

12

Rs 2s,00

RS

frasco com 10 ml

UN

12

R5 25,00

Rs 300,00

-frasco com 10 ml

UN

15

Rs 48,00

Rs 720.00

UN

5

Rs 29,00

Rs 145,00

FRASC

5

Rs 34,92

R5174,60

UN

2

Rs 39,00

Rs 78,00

FRASC

2

Rs 39,00

Rs 78,00

KIÍ

10

R5

42,00

R5

KIT

L2

R5

49,00

Rs 588,00

Corante Ne 1 (fixador) p/ coloração
de hemograma. frasco c/5OOml

FRASC

5

Rs 19,00

Rs 9s,00

Conjunto p/ coloração de Ziehl tteel-

KIT

10

Rs 54,00

Rs s40,00

48,00

384,00

3oo,oo

I

%

-frasco com 10

ml

-

5.

Soro de Coombs

6.

Anticoagulante EOIA

Írascocom10ml

-

frasco com

250m1

7.

Anticoagulante fluoreto- frasco com
250m1

8.

9.

10.

11.

KrT

VDR| - FLOCULAçÃO

Conlunto de corante p/ hematologia
- 3 FRASCO C/ 500 ML

sen - 3 frasco c/ 50Oml

L2.

Álcool ácido 3% - frasco de 1
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13.

Coniunto

p/

coloração de gram - 4

KIT

3

54,00

162,00

CX

30

19,00

570,00

CX

3

76,00

228,04

cx

40

6,00

240,00

cx

4

5,00

20,00

cx

15

12,00

180,00

PCT

3

15,00

45,00

frasco c/500m1

74.

Curativos adesivos -caixa com 500
unidades

15.
16.

Bioclean Plus

Lâminas

-

frasco de 50ml

p/ microscopia ponta Íosca -

caixa c/500 unidades

77.

Lamínula p/ microscopia 18x18mm caixa c/1.000 unidades

18.
19.

Tubo capilar para mic.ohêmatócrito
sem heparina - c/ 500 unidades
Lancetas - caixa c/ 200 unidades

ml-

20.

Alçá estéril individual 10
com 100 un.

pacote

PCT

3

18,00

54,00

2L.

Swab estéril individual (cotonete) -

PCT

3

18,00

54,00

UN

40.000

0,019

760,00

UN

40.000

0,035

1.400,00

pacote 100 un

Ponteiras des(artáveis

-

amarelas

sem anel

23.

Ponteiras descartáveis

-

azuis sem

ãnel

24.

Caixa de lamínulas para câmara de
N€ubaue. - c/ 50 un

CX

1

25,00

25,00

25.

MIF- frasco de 1 litro

UN

3

23,00

69,00

26.

ContadoÍ de células sanguineas digital - modelo CCS - 01

UN

I

s80,00

580,00

UN

8.000

0,81s

6.800,00

UN

15.000

0,95

14.250,00

UN

20.000

0,72

14.400,00

UN

10.000

0,75

7.500,00

UN

1.000

o,7a

780,00

CX

140

54,00

7.560,00

CX

50

54,00

2.700,00

UN

20

1,10

22,00

UN

5.000

0,06

300,00

27.

28.

29.

30.

31.

Íubos de plástico para col€ta de san8ue à vácuo - de 09ml c/ tampa vermelha e ativador (15x100mm)
Tubos de plástico p/coleta de sangue
à vácuo - de 5ml c/ gel separador e
tampa amarela (13x100mm)
Tubo de plástico p/ coletâ de sangue
à vácuo c/ EoÍA - de 4,0m1 para hemograma
Tubo de plástico p/ coleta de sangue
à vácuo
com anticoagulante p/ glicemia c/ capacidade de 2,0m1

-

Tubos de plástico p/coleta de sangue
à vácuo - com citrato de 4,5 ml

Agulha 25x7mm (preta) à vácuo -

32.

12

caixa com 100 unidades, validade 24
meses a partir da data da aquisição da
nota fiscal do certame

Agulha 25xgmm (verde) à vácuo caixa com 100 unidades

-

34.

Adaptadores
a vácuo

35.

Íubos de plástico (cristal)

parà coleta de sangue

-

4.5m1 -

12x75mm
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36.

Tampas p/tubo

-

plástico

de

12x7smm

UN

0,04

5.000

200,00
I

42.

Colunas deionizadora - remanufaturada de 100 litros/hora
Deionizador de agua
com capacidade de 100litros/hora de resina
Refil resina mista nova lo0uh - para
deionizador êxodo tecnoloeia 2010
Refil resina mistã nova lü)l/H - para
deionizadoí êxodo tecnologia mod.
2010
Pipetas graduadas de vidro para vh5 westergreen 200mm
Pipetas graduadas de vidro - 2lúL

43.

Pipetas graduadas de vidro - 5lML

UN

10

6,00

60,00

44.

Pipetas graduadas de vidro - 10ML

UN

50

7,00

350,00

UN

50

1,00

50,00

UN

1

55,00

165,00

UN

5

40,00

200,00

PCT

10

11,00

110,00

UN

1

75,00

75,00

UN

1

75,00

75,00

UN

2

75,00

150,00

UN

2

75,00

150,00

UN

1

75,00

75,00

38.
39.
40.

47.

-

45. Tubos de ensaio cônico reÍorçado
graduado

-

e
de 0 à 10ml p/ uninpallse

46. Cronômetro digital - que marca
47.
48.

se-

gundos e minutos a orova d'agua
Cronometro timer - temporizador regressivo a coÍda 60 minutos
Papel de filtro comum de 12,5cm diâmetro - pacote com 100 unidades
Pipeta automática de l0 ml - pipeta

UN

1

2s0,00

2s0,00

UN

1

1.800,00

1.800,00

UN

1

84,00

84,00

UN

6

504,00

3.024,00

UN

n

7,O0

140,00

UN

10

5,00

50,00

I

automática de volume fixo, modelo

49. fma equipado com acessório

eje-

tor/dispensador de ponteiras, pos-

50.

suindo a extremidade do bico em aço
inoxidável
Pipeta automática de 20 ml . pipeta
automática de volume fixo, modelo
fma equipado com acessório eje-

tor/dispensador de ponteiras, possuindo a extremidade do bico em aço
inoxidável
Pipeta automática de 25ml - pipeta

51.

automática de volume fixo, modelo
fma equipado com acessório eje-

52.

suindo a extremidade do bico em aço
inoxidável
Pipeta automática de 50 ml - pipeta
ãutomática de volume Íixo, modelo
fma equipado com acessório eie-

53.

5uindo a extremidade do bico em aço
inoxidável
Pipeta automáticã 100 ml- pipeta automática de volume fixo, modelo Íma

tor/dispensador de ponteiras, pos-

tor/dispensador de ponteiras, pos-

equipado com acessório ejetor/dispensador de ponteiras, possuindo a

Rua São Paulo, 964

-

Centro

-

Fone 16713272-7400

-

CEP 79.170-000 - Sidr
|

16,
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extremidade do bico em aço inoxidável
Pipeta automática 2m ml- pipeta au-

54.

tomática de volume fixo, modelo fma
equipado com acessório ejetor/dispensador de ponteiras, possuindo a
extremidade do bico em aço inoxidá-

UN

1

75,00

75,00

UN

2

7s,00

150,00

UN

1

75,00

75,00

UN

1

75,00

75,00

UN

2

35,00

70,00

UN

30

5,00

150,00

UN

4

23,00

92,00

UN

200

4,00

800,00

UN

1

57,00

s7,00

UN

3

29,00

87,00

UN

100

6,00

600,00

UN

5

5,00

30,00

CX

2

180.00

360,00

UN

6

35,00

210,00

vel
Pip€ta automática 250 ml- pipeta automática de volume fixo, modelo fma

equipado com acessório ejetor/dispensador de ponteiras, possuindo a
extremidade do bico em aço inoxidável

56.

Pipeta automáticâ de 500 ml - pipeta
automática de volume fixo, modelo
fma equipado com acessóíio eje-

tor/dispensador de ponteiías, possuindo a extremidade do bico em aço
inoxidável

Pipeta automática dê I.OOO ml - pipeta automática de volume fixo, mo-

57.

delo Íma equipado com acessório eje-

tor/dispensador de ponteiras, pos-

58.
59.
60.

61.

62.

5uindo a extíemidade do bico em aço
inoxidável
Fitas impressoras erc-@l22 tx p apa-

- semi automático de bioquímica bioplus - bio 200
Cálices de sedimentaçao - ae pUstico
com capacidade para 300m1
relho

Peras

-

para pipetas de vidro

Tubo látex ci.úrgico - l"rróG-õro=
para estilingue tipo tripa
Bico de Sunsen

-

63.

Pincã kelly curva
soura)

64.

wtáscara ae proteção - ne SS

65.

14 cm (tipo te-

lefq

Óculos de proteção - que permita sobreposição de óculos graduados (óculos de grau). Feito todo em policarbonato.

66.

swab paÍa coleta e transporte coÀ
meio rtuart - estéril caixa com 100

67.

unidades
Estante para tubo de ensâio - c/60 furos, cada furo medindo 2x2cm, altura
máxima de 5 a 6cm, comprimento de
20cm e largura de 12cm.

-.4:,-..

Rue São Paulo, 964

-

Centro

-

Fone (61) 3212-7400 _ CEp 79.170_O0O - Sidr

_r ;;---]
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68.

Estante paratubode ensaio- c/24 fuíos cada furo medindo 2x2cm, altura
máxima de 5 a 6cm, comprimento de
13cm e largura de gcm.

UN

6

23,00

138,00

69.

Coletores infantis unissêx - com espuma de poliuretano caixa com 1OO

cx

18

45,00

810,00

unidades
Coletor de urina 80ml- transpaíente
(cristal) não estérilcaixa c/ 1OO unida-

cx

50

45,00

2.250,00

FRASC

5

82,00

410,00

KIT

6

42,00

252,00

KIT

6

42,00

252,00

UN

3

55,00

165,00

KtÍ

4

5s,00

220,00

KIT

5

s5,00

275,OO

KIT

5

49,00

245,00

70.

I
I

dês

17.

73.

Lugol

2% - frasco com 1000

ml

xit para determinaÉo em lâmlna de
pcr (proteína c reativa) - em amostra
de soro, usando metodologia de aglutinação em látex, com controle positivo, negativo e placa. Validade mínima de 04 meses e com rendimento
aproximãdo de 100 testes, Com registío no mistério da saúde
Kit para detê.minação em lamina de
pcr - (proteína c reativa) em amostra
de soro, usando metodologia de àglutinação em látex. Validade mínima de
4 meses com rendimento aproximado
de 100 testes
KIT PARA DETERMINAçÃo EM
MINA DE ASO - (anti-estreptolisina o)
em amostra de 50ro, usando metodo-

ú.

74.

logia de aglutinação em látex com
controle positivo, negàtivo e placa.
Validade mínima de 04 meses e com
rendimento aproximado de 100 testes. Com registro no ministério de saúde.

Kit para determinação em lâmina de
aso - (anti estreptolisina o) em amos-

tra de soÍo, usando metodologia

75. àglutinação em látex.
Validade

de
mí-

nima de 04 meses e com íendimento
aproximado de 100 testes. Com registro no ministério da saúde.

KIT PARA DETERMINAçÂO EM ú.
MINA OE FR - {fator de agtutinação

76.

em látex)em amostra de soro, usando
metodologia de aglutinação em látex,

com controle positivo, negativo

e

placà. Validade mínima de 04 meses e

com rendimento aproximado de 1OO
testes. Com registro no ministério da
saúde.

Kit para determinação êm lâmina de

77.

Ír - (Íator íeumatoide) em amostra de
soro, usando metodologia de aglutinação em látex. Validade mínima de

Rua São Paulo, 964

-

Centro

-

Fone (67132tZ-740O

_

CEp 79.170-OOO

z7--

Sidrolândia

-

MS.

i--
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04 meses e com rendimento aproximado de 100 testes. Com registro no
ministério da saúde

78.

Ti.as para determinação qualitativa
de gonodotroÍina coriônica humanaimuno - ensaio cromatográfico em
amostra de soro de urina, sensibilidade de 25mu/ml. Caixa com mínimo

I

UN

3.000

0,75

2.2sO,OO

UN

10.000

0,3s

3.500,00

de 25 tiras, com registro no ministério
de saúde.

79.

Fitas reagente para uroanalise - com
10 parâmetÍos no mínimo {glicose, bilirrubina, cetona, densidade, ph, sangue, proteína, urobilinogenio, nítriro,
leucócitos). Íempo de leitura 60 segundos. Com registro no ministério da
saúde. Produto poderá vir em mais de
1 embalagem máximo de 150 por embalàgem

TOTAL

Secretário

Rua São Paulo, 964

-

Centro

-

Rs

83.127,50

SILVA SANTOS
de Fazenda, Tributação
Estratégica

Fone (6T13272-7400

-

CEp 79.170-0OO - Sidrotândia

-

MS.

i-:o-.l
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I
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AITEXO

II - FORMULI{RIO PADROI{IZADO DE PROPOSTA

PROCESSO ADMINTSTRÂTIVO It. 23OSI2O18
PREGÃO PRESENCIÂL N. 56/2018

oBJETo: o obJeto da presente licttâção é a seleção da proposta mais vautajosa para a
administração públlca, objetivaado o Registro de preços para aquisiçáo d.e reegentes
comuns e manutenção preventiva para o laboratório central do município, em
ateudimento as necessidades da secretaria municipal de saúde.

1.

Anti A - frasco com loml

2.

Anti

B

3.

Anti

D

4.
5.

Albumina bovina 22 %.frasco com 10
ml
Soro de Coombs
frasco com 10 ml

6.

Anticoagutante

FRASC

12

-frasco com 10 ml

UN

72

-Írasco com 10 ml

UN

15

UN

5

FRASC

5

UN

2

FRASC

2

KIT

10

KIT

12

Corante Ne 1 (fixador) p/ coloração
de hemograma - frasco c/5OOml

FRASC

5

coniunto p/ coloração de Ziehl rueel-

KIT

10

FRASC

8

KIT

3

cx

30

CX

3

cx

40

CX

4

-

rom - í"sõ-õã

250m1

1.

Anticoagulante fluoreto- fÍasco com
250m1

8.

KÍ vDRt - FLocutÂçÃo

9.

Coniunto de corante p/ hematologia
- 3 FRASCO C/ 500 ML

10.

11.

sen - 3 frasco c/ 500m1
1,2.

Álcoolácido 3% -tatco de 1

13.

Coniunto p/ coloração de Crarr, - a
frasco c/500m1
Curativos adesivo§ -caixa com 500
unidades

1,4.

15.
16.

Bioclean Plus

-

I

fíasco de 50ml

tâminas p/ micÍoscopia ponta fosca caixa c/500 unidades

77.

t-amínuta p/ microrcopia
câixa

isrtaãÃ

c/L000 unidades

Rua São Pauto, 964

-

CentÍo

-

-

Fone (62) 3212-t4OO

-

CEI79.17O-0OO -

rrnrgffiJ
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18.
19.

Tubo capilar para micÍohematócrito
sem heparina - c/ 500 unidades
Lancetas - caixa c/ 200 unidades

ml-

cx

15

PCT

3

20.

Alça estéril individual 10
com 100 un.

pacote

PCI

3

2L.

Swab estéril individual (cotonete) -

PCT

3

UN

40.000

UN

40.000

cx

1

pàcote 100 un

22.

Ponteiras dêrcartáveis

-

amarelas

sem anel

23.

Ponteiras descártáveis

-

azuis sem

anel

24.

cãixa de lamínulas para câmâra de

25.

MIF- frasco de 1 litro

UN

3

26.

Contador de células sanguíneas digi.
tal- modelo CCS - 01

UN

1

UN

8.000

UN

15.000

UN

20.000

UN

10.000

UN

1.000

cx

140

cx

50

UN

20

UN

5.000

UN

s.000

UN

1

UN

1

UN

1

27.

28.

29.

Neubauer - c/ 50 un

Tubos de plá5tico para coleta de sangue à vácuo. de 09ml c/ tampa vermelha e ativador (15x100mm)
Tubos de plástico p/coleta de san8ue
à vácuo - de 5ml c/ gel separador e
tampa amarela (13x100mm)
Tubo de plástico p/ coleta de sangue
à vácuo c/ EDTA - de 4,0mt para he-

rrograma
30.

Tubo de plástico p/ coleta de sangue
à vácuo - com anticoagulante p/ glicemia c/ capacidade de 2,0m1

31.

Tubos de plástico p/coleta de rangue
à vácuo - com citrato de 4,5 ml

Agulha 25x7mm (preta) à vácuo -

32.

caixa com 100 unidâdes, validade 24
meses a partir da data da aquisição da
notà fiscal do certame

Agulha 25x8mm (verde) à vácuo caixa com 100 unidades

34.
35.
5b.

31.
38.

39.

Adaptadores - para coleta d-angue
a vácuo
Tubos de plástico lcristatl a5nrt 12x75mm

-

Tampas p/tubo

-

pte-tico

-oã-

12x75mm
Colunas deionizadora - remanufaturada de 100litros/hora
oeionirador de agua
com capaci
dade de 100litros/hora de resina
Refil resina mista nova lml/h - pâra
deionizador êxodo tecnologia 2010

-

Rua São Paulo, 964

-

Centro

-

Fone (61) 3272-7400 _ CEp 79.120-OOO

_

Si
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40.

47.

Refil resina mista nova 10Ot/H - para
deionizador êxodo tecnologia mod.
2010
Pipetas graduadas de vidro para vhs westeÍgreen 200mm

UN

6

UN

2A

UN

10
10

I

42.

Pipetas graduadas de vidro - 2ML

43.

Pipetas graduadas de vidro - 5ML

UN

44.

Pipetas graduadas de vidro - lOML

UN

I

50
I

45.

Tubos de ensaio cônico reforçado e
graduado - de 0 à 10ml p/ uninpalise

46.

Cronômetro digital

47.
48.

49.

- que

marca segundos e minutos a provê d'agua
Cronometro timer - temporizador regressivo a corda 60 minutos
Papelde filtro comuín de 12,5cm diâJnetro - pacote com 100 unidades
Pipeta automáticâ de 10 ml - pipeta
automática de volume fixo, modelo
fma equipado com acessório eje-

tor/dispensado. de ponteiràs, pos-

UN

50
I

UN

3

UN

5

PCT

10

UN

1

UN

1

UN

2

UN

2

UN

1

UN

1

I
I

5uindo a extremidade do bico em aço
inoxidável

50.

Pipeia automátiÊ de 20 ml - pipet;
automátlca de volume fixo, modelo
fma equipado com acessório eje-

tor/dispensador de ponteiras, possuindo a extremidade do bico em aço
inoxidável

51.

Pipêta automática de 25ml - pipeta
automática de volume fixo, modelo
fma equipado com acessório eje-

tor/dispensador de ponteiras, possuindo a extremidade do bico em âço
inoxidável

52.

53.

54.

Pipetâ automáticã de 50 ml - pipeU
automática de volume Íixo, modelo
fma equipado com acessório ejetor/dispensador de ponteiras, possuindo a extremidade do bico em aço
inoxidável
Pipêta automática 100 ml- pipetà automática de volume fixo, modelo fma
equipado com acessório ejetor/dispensador de ponteiras, possuindo a
êxtremidade do bico em aço inoxidávêl
Pipeta ãutomátiG 2oo mt. pipeta a*
tomática de volume fixo, modelo fma
equipado com acessório ejetoí/dispensador de ponteiras, possuindo à
extremidade do bico em aço inoxidável

Rua São Paulo, 964

-

Centro

-

Fone (671 ,ZTZ-,4OO _ CEp 79.170-OOO

- SiarotanA:n«.
--,-32
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Pipeta automática 250 ml- pipeta au-

55.

56.

tomática de volume fixo, modelo fma
equipado com acessório ejetor/dispensador de ponteiras, possuindo a
extremidade do bico em aço inoxidável
Pipeta automática de 500 ml . pipeta
âutomática de volume fixo, modelo
fma equipado com acessório eje-

UN

2

UN

1

tor/dispensador de ponteiras, pos-

57.

suindo a extremidade do bico em aço
inoxidável
Pipetâ automática de 1.000 ml - pipeta automática de volume fixo, modelo fma equipado com acessóíio eje,

I
I
I

I

UN

1

UN

2

UN

30

UN

4

UN

200

UN

1

toí/dispensador de ponteiras, pos-

58.
59.
60.

61.

62.

suindo a extremidade do bico em aço
inoxidável
Fitar impressoras ercQg 122 Jx p agarelho - semi âutomátlco de bioquímica bioplus - bio 200
Cálices de sedimentação - de plástico
com capacidade para 300m1
Peras - paía pipetas de vidro

Íubo látex cirúrgico

-

garrote soÍo

para estilingue tipo tripa
Bico de Bunsen

I

-

63.

Plnca kelly curva
soura)

14 cm (tipo te-

64.

Máscara de proteção - ns 95 (PFF2)

UN

3

UN

100

UN

5

óculos de proteção - que permita so65.

66.

67.

68.

breposiçâo de óculos graduados (óculos de grau). Feito todo em policarbonato.

swab para coleta e transporte com
meio stuart - estéril caixa com 100
unidades
Estante para tubo de ensaio - c/50 furos, cada furo medindo 2x2cm, altura
máxima de 5 a 6cm, comprimento de
20cm e largura de 12cm.
Estante para tubo de ensaio - c/24furos cada furo medindo 2x2cm, altura
máxima de 5 a 6cm, comprimento de

I

I

cx

2

UN

6

UN

6

CX

18

CX

50

13cm e largura de 9cm.

69.

70.

Coletores infantis unissex - com espuma de poliuretano caixa com 100
unidades
Colêtor de urina 80ml- transparente
(cristal) não estérilcaixa c/ 100 unida-

I

des

Rua são Paufo, 964

- centro -

Fone (67) 32t2-7400

-

cEp 79.170-ooo -

gi6r6xnffis.
ii
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77.

Lugol

2% . frasco com 1 000

ml

FRASC

5
I

l(it para determinação em lâmina de
pcÍ (proteína c reativa)- em amostra
de soro, usando metodologià de aglu-

tinação em látex, com controle positivo, negativo e placa. Validade mí-

72.

KIT

6

de soro, usando metodologia de aglutinação em látex. Validade mínima de
4 meses com rendimento apÍoximado
de 100 testes
KIT PARA DETERMINAçÃO EM
MINA DE ASO - (anti-estíeptolisina o)
em amostra de soro, usando metodologia de aglutinação em látex com

KIT

6

controle positivo, negativo e placa.

L]N

3

KIT

4

KIT

5

KIT

5

UN

3.000

nima de 04 meses e com rendimento
aproximado de 100 testes. Com registro no mistério da saúde
Kit para determinação em lamina de
pcr - (proteína c reativa) em amostra
I

ú.

74.

Validade mínima de 04 meses e com
rendimento aproximado de 100 testes. Com registro no ministério de saúde.
Kit para determinação em lâmina de
aso - {anti estreptolisina o) em amos-

75.

76.

tía de soro,

usando metodologia de
aglutinação em látex. Vãlidade mí-

nima de 04 meses e com rendimento
aproximado de 100 testes. Com registro no ministério da saúde.
KIT PARA DEÍERMINAçÃO EM úMINA DE FR. {fatoÍ de aglutinação em
látex) em amostra de soÍo, usando
metodologia de aglutinação em látex,

com controle positivo, negativo

e
placa. validade mínima de 04 meses e
com íendimento aproximado de 100

testes- Com registro no ministério da
saúde.

Kit para determinação em lâmina de

fr - (fator reumatoide)em amostía de
77.

soro, usando metodologia de aglutinação em látex. Validade mínima de
04 meses e com rendimento aproximado de 100 testes. Com Íegistro no
ministério da saúde

78.

Tiras pa,a determinação qualitativa
de gonodotrofina coriônicâ humanaimuno - ensaio cromatográfico em
amostra de soro de urina, sensibilidade de 25mu/ml. Caixa com mínimo
de 25 tiras. com registro no ministério
de saúde.

Rua são Paulo, 964

- centro -

Fone (67) 32rz-740o

-

cEp79.170-ooo -

siaronnã.
l1

/
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co;

Fitas reagente para uroânalise 10 parâmetros no mínimo (glicose, bilirrubina, cetona, densidade, ph, san-

79.

gue, proteína, urobilino8enio, nítriro,
leucócitos). Tempo de leitura 60 segundos. Com registro no ministério da
saúde. Produto podeÍá virem mais de
l embalagem máximo de 150 por em-

UN

10.000

balagem

TOTAL

TOTAL GERâL DA PROPOSTA:
. VALIDADE DA PROPOSTA:
- LOCAL E DATA:
. TELEFOI{E:
BAI{CO:

RS

AG:_ CC:_

CARIMBO DO CNPJ/MF E ASSIIYATURÂ DO
REPRESEI{TAilTE LEGAL DA EMPRTSA

Rua São Paulo, 964

-

Centro

-

Fone

(6tl

gZt2-t4OO _ CEp 79.í70_OO0

_

Sidrotândia _ MS.

JJ)L'-----=:---.,]

rÁcnl; , g- I
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ANEXO

III

DECLARÂçÃO DE HABILITAÇÂO

(Nome da

Empresa)

CNPJ/MF
(endereço
situada
completo)-,
declata, sob as penas da Lei, nos termos
do Inciso vll, art. 4" da Lei Federal n"10.52o12oo2, que cumpre plenamente os requisitos da
habilitaçáo exigidos no Edital de Pregáo Preseacial a" 56/2o18, autorizado pelo processo
Administrativo n" 23O8/2O18.
no

Por ser expressa manifestaçào da verdade, firmo o presente.

(

),_de

cidade

de 2018.

estado

Carimbo do CNPJ/MF e assinatura do
Representante legal da empresa

Rua São Paulo, 964

-

Centro

-

Fone (67) 3Z7Z-|4OO _ CEp 79.120-OOO

_

.-av-

Si drolândia

MS.

j
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ANEXO TV
DECLARAçÃO DE FATOS SITPERVEIIIEnTES IUPEDITTVOS

Declaramos, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fatos que impeça a
nossa empresa de participar de licitações públicas, e compromete-se informar a qualquer
tempo, sob as penas da Lei, a existência de fatos supervenientes impeditivos da sua
habilitaçáo, na forma determinada no § 2", do art.32 da Lei Federal n" g.666/93.

-MS,

_/---/

Assinatura do representante legal da empresa

NOME:

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

N" DO CNPJ/MF DA EMPRESA

Rua São Paufo, 964

-

Centro

-

-4-

Fone (67) 3272-7400 _ CEp 79.170-OOO

z'-'-'
_

Sidrolândia

-

MS.
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ANEXO V

DECLARÂçÃO IOS TERMOS DO II{CISO XXXIII DO ARTIGO 7'DA COI\ISTITUIçÁO
FEDERAL

Pregão Presencial n. O56/2O18
Processo Adminfu tratlvo n" 23Og/2O 1g

;; .

inscrito no CNPJ/MF sob o
por intermédio de seu representante lega-l o (a) Sr (a)

;;;;;#"":::*::: l:l

:: :ffiã**,#:"'[l1:

disposto no inciso v do art.27 da Lei Federal n"g.666, de2l dejunho de 1.993,
acrescido pela
Lei n"9 '854, de 27 d,e outubro de 1.999, que náo emprega menor de dezoito
anos e trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e náo emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condiçâo
de aprendiz

-MS,--de

(

).

de

Assinatura do representante legal

d.a

empresa

(ObservaÇáo: em caso alirmativo, assina_la-r
a ressalva acima)

.D1''
Rua são Pauro, 964

- centro -

Fone (67) 32rz-r4oo

-

cFp79.í70-ooo -

sidr«Ms.
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L__
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ANEXO VI

Aos _
dias do mês de
de
na sede do MunicÍpio de SIDROLÂNDIA-MS, situada a
Rua Sáo Pau10, no 964, Centro, SIDRoLÂNDIA-MS -M/S, representada neste ato pelo prefeito,
Marcelo de Araújo Ascoli, brasileiro,
-, casado, portador do RG n." 000406049

ssp/Ms e cpF n."
519.593.991-87, residente e domiciliado na Rua Alagoas, 181, centro, SIDRoLÂIIDIA-MS
MS, doravante denominada Contratante, e do outro lado a empresa
inscrita no
CNPJ/MF sob o n."_,
com estabelecimento na
na cidade
doravante denominada Contratado, representada neste ato por
brasileiro, portador(a) do RG n."
emitida pela SSP/_,
e do CPF n."
nos
termos
nos
,
termos da Lei n" 10.520, de 17 de julho d,e 2OO2,
Lei n" 8.078, de 11 de setembro de r990 (código de Defesa do
consumidor), Lei complementar
n' 123 de 14 de Dezembro de 2006, Decretos Municipais n"s 100/2013 e roL/2or3 ambos de
e, subsidiariamente, pela I'eí n" 8.666/93 e arteraÇÕes posteriores
todos representados conforme documento de credenciamento ou procuraçáo inserta nos
autos, resolvem registrar os
preços, conforme decisão exarada no processo Administrativo
n" 2}oal2ola e HoMoLoGADA
nos autos, referente ao pregeo preseuciel No 056/201g REGISTRo
DE PR^EçOS, consoante
as seguintes cláusulas e condições:
1. CLÁUSULA PRIMEIRÂ

-

DO OBJETO

o objeto da preseate licitação ê a sereçâo da proposta Eais vantâjosa
para a ad'lnistração
pública, objetivando o Registro de pÍeços para
aquisrçao de reagentes comuns e manutenção preventiva para o raboratório central do muoicípio,
em atendimeato as necessidades da sectetaria munlcipal de saúde.
2. CLÁUSIJLA SEIGUIÍDA. DA ATA DE REGISTRO DE PR"EçOS
2'1' A presente Ata de Registro é o documento vinculativo obrigacional
de fornecimento, onde
constarào os preÇos a serem praticados, com caÍacterísticas
de compromisso da licitante
vencedora, se convocadas, vierem celebrar contrato
para fornecimento nás condições deÍinidas
neste edital e seus anexos e, se for o caso, com as
dàmais classificadas que aceitarem fornecer
pelo preço do primeiro menor preço, obedecida
a ordem de classiÍicação e os quantitativos
propostos.

2'2' o pregoeiro convocará formalmente à fomecedora, com
aÍrtecedência mínima de 03 dias
úteis, informando o local, dia e hora para a reunião
e assinatura da Ata de Registro de preços.

2'2'l' o prazo acima citado poderá ser prorrogado uma vez, por igual perÍodo,
quando,
o seu traÍrscurso, for soricitado pela fornecedora convocada,

justificado e aceito pelo pregoeiro.

d.urante

desde que ocorra motivo

2'3' Colhidas as assinaturas, a secretaria de Fazenda, Tributaçáo
e Gestão Estratégica
providenciará a imediata publicação no
Diário Ohcial do MunicÍpio.
Rua São Pauto, 964

-

Centro _ Fone (6713272_7400 _CEp 79.170-OOO
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2.4. As empresas com preços registrados passarão a ser denominadas Detentoras da Ata de
Registro de heços, após a respectiva assinatura da Ata.

2.5. caso a fomecedora primeira classilicada, após convocaçáo, náo compareceÍ ou recusar

assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste edital, o
Pregoeiro convocará as demais ücitantes, na ordem de classiÍicaçáo.

2.6. Decorridos 6O (sessenta) .lias da data de entrega das propostâs, sem que h4ia convocação
para a assinatura de Ata de Registro de Preços e fornecimento as licitantes estaráo
liberadas dos
compromissos assumidos.
2.7. A ata de registro de preços resultante deste certame terâ a vigência
contar da data de publicação de seu extrato.

àté

_/ _/

_,

a

3. cl,/iusuLA TERCEIRA - Dos usuÁRros DÂ ara DE RDcIsrRo DE pRDços
3.1. A Ata de Registro de preços será utilizada Secretaria Municipal de Saúde.

3'2' caberá a usuária

dâ Ata a responsabiüdade, após o registro de preços, pelo controle do
cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive
apücaçáo das sançoes
previstas neste edital.

3'3' A usuáLria da Ata deverá infonnar ao orgáo Gerenciador do Sistema de Registro preços,
de
do
náo comparecimento da fomecedora para a retirada da nota de
empenho ou instrumento
equiva)ente, conforme o caso, visando à convocação dos
remanescentes e apücaçáo das

penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso.

3'4' Poderá utilizar-se da Ata de Registro de preços qualquer órgào ou entidade
de outros
municípios que náo tenha participado do certame, medianie prévia
consulta ao órgão Gerenciador
do Sistema de Registro de preços deste Município.
3'5' o Registro

de Preços será formarizado por intermédio da Ata de
Registro de preços, na forma
do Anexo VI, nas condições previstas no Edital
de Convocaçào.

3'6' o Município

de Sidrolândia nâo se obriga a firmar contratâções
oriundas do sistema Registro
de Preços, ficando-lhe facultada a utilizaçào de outros
meios para aquisiçáo de item, respeitada a
legislação relativa às licitações, sendo assegurado
ao beneficiário do Registro de preços preferência
em igualdade de condições.

4. Cr,liusuLA QUARTA DO FORNDCI]UENTO, LOCAL DE ENTRDGA, ACEITE
E
RECEBIMENTo.
4' 1' A Ata de Registro de Preços será utilizada para
aquisição do respectivo objeto pela secretaria
Municipal de Saúde.
4'2' cada fomecimento deverá ser efetuado mediante
solicitaçâo, formalizada pela Secretaria Municipa-l de Saúde.
Rua são Pauro, 964
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4.3. A(s) fomecedora(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as ordens de compra
efetuadas dentro do pram de validade do registro, mesmo se a entrega dos ou fomecimento
ocorrerem em data posterior ao seu vencimento.

4.4. Os produtos devem ser entregues nos locais informados, no pÍazÃ máximo de

O3(três) dias

úteis, após a solicitaçáo, mediante requisiçáo expedida pelo contratante, respeitando-se o iimite
da quantidade solicitada.

4.4.1. o

de entrega será conforme solicitação do órgáo/enüdade requisitante, conforme autorizaçáo de fornecimento expedido pelo setor de compras da prefeitura.
pÍazlu_

4.4.2. o recebimento dos produtos se efetivará, em conformidade com os âÍts. 73 aT6 da
8.666 /93, mediante recibo, nos seguintes termos:

r,ei

al Provisoriamente, para efeito de posterior verilicaçáo das especificações, mediante "Termo

de

Aceite Provisório";

bl DeÍiniüvamente, após a verificaçáo da qualidade, quantidade, caracterÍsticas, especificações dos
fornecimento, e consequente aceitação pela equipe responsável, no prazo máximo de 05 (cinco)
dias, mediante -Termo de Aceite Definitivo".

4'4'3'

Seráo recusados produtos que nào atendam as especiÍicações constantes neste edital
que náo estejam adequados para o consumo.

e/ou

4'5'

Caso a(s) fornecedora(s) classificada(s) em primeiro lugar náo receber ou não
retirar a nota de
empenho ou instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a Administraçáo

convocará

a segunda classificada para fornecer o objeto desta licitaçáo, e assim sucessivamente quanto
as
demais classiÍicadas, aplicadas aos faltosos as penalidades cabíveis.

4'6' A segunda classificada só poderá fornecer à AdministraÇão quando a primeira classificada
tiver seu registro junto a Ata cancelada.

4'7' os produtos,

objeto desta licitação, deverão ser entregues acompanhados de notas Íiscais
distintas, ou seja, de acordo com a ordem de utiliz-açáo, dela devendo constar
o número da Ata de
Registro de Preços, o fomecimento, o valor unilário, a quantidade, valor
o
total e o local da entrega,
além das demais exigências legais.

4'8'

Relativamente ao disposto no presente tópico, aplicam-se, subsidiariamente,
no que couber,
as disposiçôes da Lei n. 8.078 de 11/09/90 Código de Deíesa
do Consumidor.
-

4'9' As despesas relativas à entrega dos materiais correráo por contâ exclusiva
da detentora da

ata.

5.

cL(usurÁ

QTIINTA

-
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5.1. As obrigações decorrentes da entrega dos produtos constantes do Registro de Preços será
frrmado com o Município de Sidrolândia, observada as condições estabelecidas neste edital e no
que dispõe o aÍt 62 da tei Federal n". 8.666 /93, e será formalizada através de:
ef Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega náo envolver obrigações futuras;

bf Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fomecimento, quando presentes
obrigações futuras.

5.1.1. A Ata de Registro de Preços (Ânexo vI) é parte integrante do Edital de convocaçào, cujas
condições deveráo ser mantidas na sua integralidade.
5.2. O prazo para a retirada da nota de empenho e/ou assinatura da Ata será de O5 (cinco) dias
úteis, contados da convocação.

5.3. os quantitaüvos de produtos serão os fixados em nota de empenho e/ou contrato e,
observaráo obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de preços.

5.4. A licitante vencedora náo poderá subcontratar sub empreitar, ceder ou transferir, total ou

parcialmente o objeto da presente licitação.

6. cLiusuLA sE:xTA

6.1.

- Do pREço

E

RwrsÃo

Os preços registrados seráo Íixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de

Preços.

6.2. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado,

o

Pregoeiro da Licitaçáo notificará a fornecedora com o primeiro menor preço registrado para o
item visando a negociaçâo para a reduçáo de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo
o mesmo objeto cotado, qualidade e especificaçóes-

6.3' Dando-se por infrutífera a negociaçáo de reduçáo dos preços, o pregoeiro da

Licitaçáo

formalmente desonerará a fornecedora em relaçáo ao item e cancelará o seu registro, sem
prejuízos das penalidades cabíveis.

6.4. simultaneamente procederá a convocaçáo das demais fornecedoras, respeitada a ordem

de classiÍicação visando estabelecer igual oportunidade de negociaçáo.

6-5. Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item, poderâ a prefeitura

Municipa-l de Sidrolândia, solicitar nova licitação para o fornecimento, sem que caiba direito
de recurso.

7. CLÁUSULA sÉTIl[Â- Do PAGAMEIYTo
7'1' O pagamento, decorrente dos produtos desta licitaÇão, será efetuado mediante crédito
em
conta corrente ou cheque nominal, no prazo de 30 (trinta) dias, contados
do recebimento
definitivo do fornecimento após a apresentaçào da respecüva documentaçáo
Íisca1,
Rua São Paulo, 964 - Centro - Fone (6tl 3Zt2-7400 _ CEp 79.120-OOO
- Sidrotândia _
4)
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devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, a.línea "a",
combinado com o art. 73, inciso II, alínea.b", da Lei n" a.666/93 e alteraçóes.

7.2. Os pagamentos somente seráo efetuados após a comprovaçáo, pela(s) fornecedora(s), de
que se encontra regular com suas obrigações para com o sistema de seguridade social,

mediante a apresentaçáo das certidões Negativas de Débito com o INSS e com o FGTS.

7.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será
sustado para que a fornecedora tome as medidas necessá,rias, passando o pÍazo para o

pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.

7.4. Caso se constate erro ou irregularidade na nota fiscal/fatura, a Secretaria de Fazenda,

Tributação e Gestáo Estratégica a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções,
ou aceitá-la.

7.5. Na hipótese de devoluçâo, a nota Íiscal/fatura será considerada como náo apresentada,
para fins de atendimento das condiçôes contratuais.

7.6. Na pendência de liquidaçáo da obrigaçáo Íinanceira em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da
fornecedora.
7.7. A Administraçáo Municipal náo pagará, sem que tenha autorização prévia e formal

nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou nâo
instituições Íinanceiras.

7'8' os eventuâis

encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobserváncia,
pela fornecedora de prazo de pagamento, seráo de sua exclusiva responsabilidade.

7.9. Fica estabelecido o percentual dejuros de 6% (seis por cento) ao ano, na hipótese de mora
por parte da contrâtante.
8. cl,ÁusrrlA orTAvA - DAs sÂNçÕEs ADMTNTSTRÂTIVAS
8'1' Pelo descumprimento total da obrigaçâo assumida, caracterizado pela recusa da fornecedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivarente
fora do prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, deüdamente informados
e
aceitos, ficará a fornecedora, a juízo do órgáo Gerenciador do sistema de Registro
d.e preços,
sujeito às seguintes penalidades:

I - Multa de lO% (dez por centol sobre o valor col,atarrte

cortrato;
II - Cancelamento do preço Íegistrado;
III - suspensão temporária de paÍtrcipaçáo em licitação

a admlnistraçáo por prazo de atê OS (cincof aaos.

e

da nota de empenho e/ou

i.pedimento de contÍataÍ

co.

8.2. As sanções previstas nos incisos anteriores poderáo
ser aplicadas cumu
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8.3. Por atraso injustificado na execuçáo do objeto:

I - Multa moratória de 1olo (um por centot, poÍ dla útil,

sobre o valor da prestação em
atreso até o déclmo dia;
II - Rescisão uullateral do cortrato se for o caso, após o décimo dia de atraso e,
III - Cancelanento do preço rGgis&ado.

8'4'

Por inexecuçáo total ou execuçáo irregular d.o contrato de fornecimento ou de prestaÇáo
de serviço:

I - Advertência, por escrito, nas faltas leves;

II - Multa de 1o% (dez por cento) sobre o varor correspondente à parte

não cumprida ou da
totalidade do material entregue pela fomecedora;
III - suspensáo temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
administraçáo por prazo de até 05 (cinco) anos;
IV - Declaraçáo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraçáo pública
MunicipaJ, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniçáo ou até que
seja
promovida a reabilitaçào perante a própria autoridade que aplicou penalidade.
a

8-5. A penalidade de murta, estaberecida no inciso II, poderá ser apricada juntamente
com as
sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem acima, sem prejtizo
da rescisáo unilateral
do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos aÍt. TT go
a
da Lei n.
8.666/93.

8'6' Apresentaçào de documentaçào falsa, náo manutençào da proposta e cometimento
de
fraude fiscal, acarreta::á sem prejuízo das demais cominaçÕes legais:

I - suspensão

temporária de participaçáo em licitaçáo ou impedimento de contratar
com a
Administraçáo de até 05 (cinco) anos e descredenciamento
do CertiÍicado de Registro Cadastral
deste MunicÍpio.

8'7' A empresa que náo recolher as multas tratadas nos incisos anteriores
no prazo máximo
de 05 (cinco) dias úteis contados da notificaçáo ensejará também
a aplicaçáo da pena de
suspensáo temporária de participaÇáo em licitaçáo ou
impedimento de contratar com a
Administraçáo hiblica deste Município, enquanto náo
adimplida a obrigaçáo.

8'8' Fica garantido a fornecedora o direito prévio da citaçào e de ampla
defesa, no respectivo
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados
da notificaçáo ou publicaçáo do ato.
8'9' As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela
autoridade competente,
mediante aplicação do princÍpio da proporciona-lidade,
em Íazâo de circunstancias

fundamentadas em fatos reais e comprovadas,
desde que requeridas por escrito e no prazo
mádmo de o5 (cinco) dias úteis da data em que for
notiÍicada da pretensáo da Administraçáo
Pública deste Município da aplicaçáo da p.ná.
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8.10. As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no CertiÍicado de Registro
Cadastral deste Município.

8.11. competirá a secretaria de Fazenda, Tributaçáo e Gestáo Estratégica, na qualidade

de

Usuária da Ata de Registro de Preços a aplicação das penalidades previstas no subitem 9.1
seus incisos, e no inciso lll, subitem 9.3.

e

8'12. A penalidade estabelecida no inciso III do subitem 9.4 será de competência exclusiva da
autoridade máxima da Prefeitura Municipal de sidrolândia - MS, facultada a ampla defesa, na
forma e no pÍazo estipulado no subitem 8.8, podendo a reabilitaçáo ser concedido mediante
ressarcimento dos prejuízos causados e depois de decorridos o prazo de sançáo mÍnima de 02
(dois) anos.
8.13. o orgáo Gerenciador do Sistema de Registros de preços, na quaridade de responsável

pelo controle do cumprimento das obrigações relaüvas
ao fornecimento caberá a aplicaçáo das
demais penalidades previstas no instrumento de convocaçào.

8'14' As importâncias relativas às multas deveráo ser recolhidas à conta do Tesouro do
Municipio de SidrolâLndia, Estado do Mato Grosso do Sul.
9. CLÁUSULA NONA - DO C/INCELAMEIYTO DO PREçO RtcrsTRÂDO
9.1. A Ata de Registro de preço será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo
de
vigência ou quando náo restarem fornecedoras registradas e, por iniciativa
da prefeitura
Municipal de Sidrolândia /MS quando:

9'1' 1. A licitante náo formarizar o contrato decorrente do regisbo de preços
e/ou náo retirar o
instrumento equivalente no prazo estipulado ou descumprir exigências
da Ata de Registro de
Preços, sem justiÍicaüva aceitável;

9'1'2' ocorrer qualquer

das hipóteses de inexecuçáo total ou parcial do instrumento de ajuste;

9'1'3' os

preços registrados apresentarem-se superiores ao
do mercado e náo houver êxito na
negociação;

9'l'4'

Der causa a rescisáo administrativa do ajuste decorrente do registro
de preços por
motivos elencados no aÍt.27 e seguintes da Lei Federal n".g.666/93;

9.1.5. Por razáo d.e interesse público, devidamente motivado.

9'2' ca,celado o Registro de preço induzirá na convocaçáo da fornecedora
imediatamente subsequente.

com classificação

9'3' Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado,
no respectivo processo,
no prazo de O5 (cinco) dias úteis, contados da notiÍicaçáo
ou publicaçáo.
10. CLÁUSULA DÉCrMA _ DA DOTAçÃO
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1O.1. As despesas decorrentes do objeto da licitação, correrão a cargo da Secretaria Municipal
de saúde, usuária da Ata de Registro de preços, cujos programas de Trabalho e Elementos de
Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente,
observada as condições estabelecidas neste edita-l e ao que dispÕe o aÍtigo 62, da Lei Federal
n' 8.666/93 e alterações.

11. cLÁusuLA DÉicIMA PRTMEIRÂ - Do pREço RBGTSTRADo
11.1. Considerando tratar-se de julgamento de licitaÇáo na modalidade de pregáo presencial
Registro de Preços, tipo menor preço por item, HoMoLoGADo a classificaçáo das empresas
conforme abaixo especificadas, as empresas vencedoras os preços Íicam assim registrados:

ITE

I

DESCRIÇÃO

Qtde UNIT TOTAL

2
3
4
5

6
7
8
9
10

l1
L2
13

t4
15
16

t7
18
19

20
2L
22
23
24
25
26
27
2A

29
30
31
32
33
34
35
36
37
3a
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39
40
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DESCRIÇÃO
Qtde UNIT TOTAL DETENTORÂ

MARCA

4t

42
43
44
45
46
47
48
49
50

5l

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

7l

72
73
74
75
76
?7
7a
79
TOTAL

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGI,ITDA - DA PI,BLICIDADE
l2'L' o extrato da presente Ata de Registro de preço será publicado no Difuio oficia-l do Municipio, conforme o disposto no art. 61, paÍágrafo único, da Lei Federal
n..g.666/93.
13. cLÁusuLA DÉcrMA TERçErRA _ DAs DlsposrçôEs
FIryAIs
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13.1. Aos casos omissos aplicar-se-áo as demais disposições constantes da Lei n."10.s20, de
17 de julho de 2OO2, do Decreto Municipal n."lOl/2O13, da Lei Federal n" 8.666, de 21 de
junho de 1993, e demais nonnas aplicáveis a espécie.

14. CLÁUSUL/\ DÉ}CIMA QUARTA - DO FORO
14.1. Fica eleito o foro da cidade de Sidrolândia, Estado de Mato Grosso do Sul, renunciando
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para processar as questões resultantes desta
licitaçáo e que não poss€un ser dirimidas administrativamente.

Marcelo de Araújo Ascoli
Prefeito Municipal

Rua são Paulo, 964

- centro -

DETENTORA DA ATA
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ANE:'(O VII - MINUTA DO CONTRÂTO
COITTRATO ADMINISTRÂTTVO N"
PROCESSO IU)Mn{ISTRÂTÍVO IlI. _/2018

-/2018

O MUNICÍPIO DE SIDRoLÂilDIA-M/S - MS, siruada a Rua Sáo Paulo, no 964, Centro, SIDROLÀNDIA-M/S, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, MARCELo DE ÂRÂÚJo
ASCOLI, brasileiro, casado, portador do RG n." 000406049 SSP/MS e CPF n.'519.593.99187, residente e domiciliado na Rua Alagoas, 181, Centro, SIDROLÂNDIA-M/S - MS, doravante
empresa
a
denominada
Contratante
inscrita no CNPJ/MF sob o n."
com estabelecimento na
doravante denominada Contratado, representada
na cidade
brasileiro, portador da carteira de identineste ato por
pacpela
SSP/-, e do CPF n."
emitida
dade tipo RG n.'
tuam o presente Conkato, cuja celebraçáo foi autorizada pelo despacho de homologaçáo do
processo de Pregão Presencial No 056/2018- REGISTRO DE PREçOS, e nos termos da Lei
Federal N." 8.666193 em sua atual redaçáo, atendidas as cláusulas e condições que se enunciam a seguir:

- oBJETo: aquisição de reagentes comuns e menutençáo Prevêntiva para o laboratórlo celttrel do município, em atendimento as necessidades da seCLÁUSULA PRIMEIRÂ

cretaria municipal de saúde.
cLÁusuLA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO: O objeto deste contrato será realizado por
execuçáo indireta.

cLÁusuLA TERCEIRA - DO PREçO E CONDrçÕF,S DE PAGAMENTO: Dá-se a este contrato
o valor global de R$

(

).

§ 1' - O pag€rmento, decorrente da aquisiçáo do objeto desta licitaÇão, será efetuado mediarte
crédito em conta corrente a ser fornecida pela conúatada, no prazo de até 30 (trinta) dias,
contados do recebimento deÍinitivo dos produtos, após a apresentação da respectiva
documentação Íisca-l, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40,
inciso XIV, alinea "a", combinado com o art. 73, inciso II, alínea "b", da Lei n' 8.666/93 e
alterações.

§ 2o - O critério de reajuste dos preços contratados será com base no Inciso XI do Art. 40, da
Lei Federal N'. 8.666/93, em sua atual redaçào, e no mesmo percentual e data dos reajustes
determi.nados pelo órgáo competente do Governo Federal, ou da variaçáo efetiva do custo da
produçâo e preços atuais de mercado local ou regional, mediante pesquisa de preços, ou ainda
na variação mensal do IPCA (IBGE).

§ 3'- O preço contratado compreende todos os custos diretos e indiretos, inclusive os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da legislaçào trabalhista, Íiscal e previdenciárria a que sujeito.
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§ 4" - caso se faça necessária à retificaçáo de fatura por culpa do contratado , o pÍazo teÍâ
sua contagem suspensa até a data de reapresentaçáo da fatura ao órgâo, isenta de erros,
dando-se, entáo, prosseguimento à contagem.
§

5'-

Náo seráo quitadas as notas fiscais apresentadas sem a Requisiçáo de Compra;

CLÁUSULA QUÂRTA

- O PRÂZO: O prazo de vigência do presente Contrato será até

_/_/_.

PARí,GRAFO ÚwICO: Havendo interesse da Administraçáo, o presente Contrato poderá ser
prorrogado nas seguintes hipóteses:

I

-

Nos casos previstos na legislaçáo pertinente;

II - Havendo saldo remanescente quanto ao objeto contratado.
CLÁUSULA QUINTA - DA DESPESA: As despesas decorrentes da aquisiçáo do objeto da presente licitaçáo correráo a cargo da Secretaria Municipal de Saúde, usuária da Ata de Registro
de Preços, cujos Programas de Traba-lho e Elementos de Despesas constaráo nas respectivas
notas de empenho, contrato ou documento equivâ-lente, observada as condições estabelecidas
neste edital e ao que dispôe o a.rügo 62, da Lei Federal n'8.666/93 e alterações e dotações
abaixo descritas:

CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAçÃO: Cabe ao CoutÍatânte, a seu critério e através da
Secretaria de Fazenda, Tributaçào e Gestáo Estratégica, exercer ampla, irrestrita e permanente
fiscaJização de todas as fases de cumprimento do presente contrâto, e, o Cortratâdo declara
aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspeçáo, veriÍicaçáo e controle a serem
adotados pelo Contratente.
PARI{GRAFO ÚIUCO - O Contratado permiürá e oferecerá condições para a mais ampla e
completa Íiscalizaçáo, durante a vigência deste Contrato, fornecendo informaçóes, propiciardo
o acesso à documentaçào pertinente e atendendo às observaçÕes e exigências apresentadas
pela fisca12açáo.
CLÁUSULA SÉTIMÂ - DAs oBRIGAçÓES Do CoNTRATADo: Constituem obrigações do Con.
tratado, além das demais previstas neste Contrato ou dele decorrentes:

I - Fornecimento do objeto deste contrato, no prazo proposto, mediante Requisiçáo de compra,
e em conformidade com as especificações exigidas no Edital e da Ata de Registro de preços;
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II - Manter, durante a execuçáo do contrato, todas as condições de habilitaçáo
exigidas na licitaçáo que deu origem a este ajuste;

e qualirlcaçáo

III - Assumir, com exclusividade,

todos os encargos, impostos e taxas que forem devidos em
decorrência do objeto deste Contrato, bem como as contribuiçÕes devidas à previdência Social,
encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, trânsito, e outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto pactuado;
ÍV - Assumir, como exclusivamente suas, as responsabilidades pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuizos
que sejam causados ao Contratante ou a terceiros;

v-

ApresentaÍ, quando solicitado pelo contrataate, a comprovação de esta-rem send.o satisfeitos todos os seus enc€rrgos e obrigaçôes trabarhistas, previdenciários e fiscais;

VI

- Responder perante o ContÍata[te e terceiros por eventuais prejuízos e daros d.ecorrentes
de sua demora ou de sua omissáo, na condução do objeto deste instrumento sob a sua responsabilidade ou por erros relativos à execuçáo do objeto deste Contrato;

VII - Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou eÍTos na elaboraçáo

de estimativa de custos e que redundem em aumento de despesas ou perda de descontos para
o Coatretâ[te;

VIII - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressôes que se Íizerem
necessárias, no objeto, atê 2\o/o (vinte e cinco por cento) do va.lor inicial do Contrato;
D( - Instruir o fornecimento do objeto deste Contrato com as notas fiscais correspondentes,
juntando cópia da solicitaçáo de entrega (requisiçáo);
X - Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de infraçóes a que houver dado causa;

XI - Náo transferir em hipótese alguma este instrumento contratual a terceiros.
CLÁUSULA OITAVA

Contratante:
I

- cumprir

-

DAS OBRIGAçÓES DO CONTRATANTE3 CONStitUEM ObrigAçÕCS

dO

todos os compromissos Íinanceiros assumidos com o conúatado;

II -

Fornecer e colocar à disposiçáo do contratado todos os erementos
e informações que se
fizerem necessários aos materiais:

II - Proporcionar condições para a boa consecução do objeto deste Contrato;
fV

- Notificar, formal e tempestivamente o Contratâdo sobre irregularidades
cumprimento deste Contrato;
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V - NotiÍicar o Contratado, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;

VI

-

Fisca.lizar o presente Contrato através do Orgáo competente;

CLÁU§IJUT NOIYA - DO LOCAL DE ENTRIGA, DO ACEITE, E RECEBIMEIÍTO DOS PRODU.
TO§: Os objetos/materiais da presente licitaçâo, relacionados no termo de referência devem
ser entregues nos locais informados pela secretaria Municipal de saúde no prazo de 03 (três)
dias úteis, após a solicitação, respeitando-se o limite da quantidade solicitada.

§ 1" - A Contratada obriga-se a fornecer prod.utos a que se refere este Contrato, conforme

os

quantitativos e especifrcações descritas na Proposta, sendo de sua inteira responsabilidade
a
substituiçáo uma vez que náo esteja em conformidade com as referidas especificaçôes.
§ 2" - O recebimento dos produtos se efetivará em conformidade com o art. 76 da Lei Federal
n". 8.666/93, mediante termo de recebimento, expedido por servidor responsável pelo órgáo
competente, após a veriÍicação da quaridade, quanüdade, características e especificaçáo
do
produto.
§ 3" - Recebido os produtos, nos termos acima, se a qualquer tempo durante a sua utilizaçáo
normal, vier a se constatar fatos supervenientes que o torne incompatível
com as especificaçÕes, proceder-se-á a substituiçào, no prazo máÍmo de o3 (três) dias úteis contado
da comunicaçáo da irregularidade pelo Orgáo.
§ 4" - seráo recusados os produtos que não atenderem às especirrcações constantes no pregáo
Presencial n' 056/2018 e/ou que náo estejam adequados para
uso, devendo a contratada
proceder à substituiçáo na forma dos
s§ r'e 2o desta cláusula, oo pÍazo máximo de 03 (três)
dias úteis, contado da comunicação.

§ 5o - os produtos, objeto deste contrato devem-se fazer acompanhados da Nota
FiscaJ/Fatura
discriminativa para a efetivação do seu fornecimento.

§ 60 - Relativamente ao disposto na presente cláusula, aplicam-se, subsidiariamente,
as disposições da Lei Federal n" g.07g/90 código de
Defesa
do consumidor.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANçÓES ADMIIiIISTRATTVAS:
NOS IET.,OS dO Art. 86 dA LEi FEderal no 8.666/93, rrca estipulado o percentual de 0,5% (meio
por cento) sobre o valor inadimplido, a tÍtulo de multa de mora, por dia de
atraso injusüficado do fornecimento
-------- do objeto deste
contrato, até o limite de 2% (dois por cento) do valor total
do .o.r,."à.

PAR{GRAFO Útuco - pela inexecuçáo totar
ou parcial das obrigações assumidas, garantidas
a prévia defesa, a AdministraÇão poderá aplicar
à coott"t"ao as seguintes sanções:
r

-

Advertência por escrito, quando o contratado
praücar irregularidades de pequena monta;
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II - Multa de 2% (dois por cento) sobre o va.lor total do contrato, no caso de inexecuçáo total,
recolhida no pÍazo de 15 (quinze) dias corridos contados da comunicaçáo oficial;

III -

Por infração de qualquer outra cláusula contratual náo prevista nos subitens anteriores,
será aplicada m:olta d.e 2o/o (dois por cento) sobre o valor total do fomecimento, acumulável com
as demais sanções, inclusive rescisáo contratual, se for o caso;

- Quaisquer multas aplicadas deverão ser recolhidas junto ao Orgáo compete nte no pÍazo
de até 15 (quinze) dias corridos contados da comunicaçáo oficial, podendo, ainda, ser descontadas de qualquer fatura ou crédito existente a critério do Coatratatrte.
IV

CLÁUSULA DÉ'CIMA PRIMEIRA . DA RESCISÃO: A

TCSCiSáO dO CONITAIO POdCrá SCr:

I-

Determinada por ato unilateral e escrita da Administração, nos casos enumerados nos
incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n" a.666193;

II - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida
haja conveniência para a Administraçáo.

a termo no processo da licitaçáo, desde que

III - judicial, nos termos da legislação.

f'

- O Contratado reconhece os direitos da Administraçào, em caso de rescisáo administrativa prevista no art.77 da Lei Federal n" a.666/93.

§

§ 20 - A rescisão administrativa ou amigâvel deverá ser precedida de autorização escrita e
fundaÍnentada da autoridade competente.

CLÁUSULA DÉErMA SEGUIYDA - Fica o presente contrato, para todos os efeitos de Direitos
vinculados ao Edital do pÍegão presenclal n" OS6/2O1E _ Reglstro de preços.

cLÁusuLA DÉf,IMA TERCEIRÂ - Aos casos omissos neste instrumento, por ocasiáo da

exe-

cução do objeto, será aplicável a Legislaçáo pertinente à espécie, nos termos do inciso
XII do
Art. 55 da Lei n". 8.666/93, em sua atual redação.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS ALTERAçÔES: O
PTCSCNIC CONtTAtO POdCrá SEr A]tErAdO,
nos casos previstos na legisraÇáo perLinente, para ajuste de condições supervenientes que
impliquem em modificações.

PARÁGRAFo Úurco - eualquer alteraçáo nas condições ora estipuladas
neste contrato deverá ser feita mediante Termo Aditivo, devidamente assinado pelos
representantes legais das
partes.
CLÁUSULA DÉ.cruA QI'INTÀ . DA PUBLICAçÃO DO CONTRÂTO:
DCNITO dO PrAZO TEgUIAmentar, o cotrtratante providenciará a publicação em resumo
do presente contrato, na imprensa oficial do Município.
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cLÁusuLA DÍicIMA SE"KTA - FoRo: o foro do presente contrato será o da comarca de Sidrolândia/MS, excluído qualquer outro.
E, pa::a hrmeza e validade do que aqui ficou estipulado frrmam o
presente termo, com 02 (duas) cópias de igual teor.

Sidroüindia -MS,

Marcelo de Araújo Ascoli
Prefeito Municipal

Rua São Paulo, 964

- centro -

_

de

_

de

CONTRÂTADA

Fone 16713212-7400 -cEp 79.170-ooo

_

sidrorândia _ MS.

_.

