PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2020-SMS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052020001
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVIDADE PARA ME E EPP
Este procedimento licitatório obedecerá, integralmente, às disposições do art. 37, inciso XXI da Constituição
Federal, da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2020, Lei Complementar n.º 123/2006,
alterada pela Lei Complementar n.º 147/2014, da Lei n.º 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor (L8078 CDC), e subsidiariamente pela Lei Federal n°. 8.666 de 21 de junho de 1993, legislação correlata e demais
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL
MUNICIPAL SÃO JOAQUIM, POSTOS DE SAÚDE E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE DE BAIÃO,
conforme discriminado neste Termo de Referência.
DATA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO
DATA: 08/09/2020
HORÁRIO DA DISPUTA: 10h00min
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bbmnetlicitacoes.com.br
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS: a partir da publicação do Aviso de Licitação no D.O.U,
até o dia 08/09/2020 às 07h30min.
Abertura das propostas: às 09h00 min do dia 08/09/2020.
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS, IMPUGNAÇÕES E RECURSOS:
E-mail: ssaúdebaiao@gmail.com
Horário de expediente externo: das 8h00 às 14h00.
Só se iniciam e vencem os prazos referidos a este Certame em dia e horário de expediente externo nesta
Secretária, exceto para envio de Proposta e documentos de Habilitação que poderão ser enviados no horário
compreendido das 8h00min às 18h00min, conforme solicitação do Pregoeiro.
Para impugnações, Consultas e envio de Recursos Administrativos deve ser observado o horário de expediente
acima e as datas de expediente na Secretária.
Se a data da Sessão Pública cair em dia que não houver expediente nesta Secretária Municipal, a data da
abertura da Sessão será prorrogada para o primeiro dia útil seguinte ficando inalterados o horário e o local.
Serão disponibilizados no site: www.bbmnetlicitacoes.com.br (licitação públicas) todos os avisos, comunicados e
esclarecimentos pertinentes ao processo.
Compete ao licitante acessar regularmente o site para obter as informações e acompanhar as licitação.
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1. - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1.1 – A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAIÃO-PA, por meio da Comissão Permanente de Licitação –
CPL/SMS, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará Processo Licitatório na modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO, para REGISTRO DE PREÇOS, tendo como critério de julgamento o MENOR PREÇO
POR ITEM, mediante as condições estabelecidas neste edital e seus anexos, para o REGISTRO DE PREÇO
PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,
MATERIAIS DESCARTÁVEIS E DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOAQUIM, POSTOS DE
SAÚDE E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE DE BAIÃO, conforme especificações constantes no
Termo de Referência, Anexo I deste edital.
1.2 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de
segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro
oficial da Secretária Municipal de Saúde, designado por portaria, mediante a inserção e monitoramento de dados
gerados ou transferidos para o aplicativo "BBMNET Licitações", constante da página eletrônica do BBMNET –
Licitações Públicas, no endereço www.bbmnetlicitacoes.com.br
2. - DO OBJETO:
2.1 - REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL
MUNICIPAL SÃO JOAQUIM, POSTOS DE SAÚDE E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE DE BAIÃO,
conforme especificações constantes no Termo de Referência, Anexo I deste edital.
3. - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
3.1 - O presente processo será regido pelo Sistema de Registro de Preços, não havendo necessidade de
indicação orçamentária pré-definida.
3.1.12. As possíveis Contratações serão realizadas de acordo com a disponibilidade orçamentária da SMS
para o ano de 2020.
4. - FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS:
4.1 – Decai do direito de solicitar esclarecimentos dos termos do edital de licitação perante a Administração, o
licitante que não o fizer, até o terceiro dia útil que anteceder a data fixada para recebimento das propostas, por
material físico no Protocolo da SMS em horário e dia de atendimento externo ou através do e-mail:
ssaúdebaiao@gmail.com
5. – DA IMPUGNAÇÃO:
5.1 - Qualquer pessoa física ou jurídica poderá impugnar o ato convocatório do Pregão Eletrônico, dirigindo a
impugnação por escrito ao seguinte endereço: Av. Antônio Baião, S/N Centro – CEP: 68.465-000 – Baião – Pará
- Comissão Permanente de Licitação-CPL – A/C do Pregoeiro.
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5.2 – Decai do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração, o interessado que
não o fizer até o terceiro dia útil que anteceder a data fixada para recebimento das propostas.
6. - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:
6.1 - Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as exigências contidas neste edital
e seu anexo.
6.2 - Estarão impedidos de participar, direta ou indiretamente, de qualquer fase deste processo licitatório os
interessados que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:
6.2.1 - estejam constituídos sob a forma de consórcio;
6.2.2 - estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária ou de impedimento de licitar e de
contratar com A Secretária Municipal de Saúde de Baião-PA;
6.2.3 - sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo;
6.2.4 - estejam sob falência, recuperação judicial e extrajudicial, dissolução ou liquidação;
6.2.5 - isoladamente ou em consórcio, sejam responsáveis pela elaboração do projeto básico, ou
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsáveis técnicos ou subcontratados;
6.2.6 - sejam servidores ou dirigentes de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
7. - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME:
7.1 - O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições:
7.1.1 - coordenar os trabalhos da equipe de apoio;
7.1.2 - responder às questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
7.1.3 - abrir as propostas de preços;
7.1.4 - analisar a aceitabilidade das propostas;
7.1.5 - desclassificar propostas indicando os motivos;
7.1.6 - conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de menor
preço;
7.1.7 - verificar a habilitação do proponente;
7.1.8 - declarar o vencedor;
7.1.9 - receber, examinar e submeter os recursos à autoridade competente para julgamento;
7.1.10 - elaborar a ata da sessão;
7.1.11 - encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação.
8. – DO CREDENCIAMENTO DO LICITANTE NO PORTAL BBMNET:
8.1 – Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave e senha de acesso poderão ser iniciados
diretamente no site de licitações no endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br, acesso “credenciamento
– licitantes (fornecedores)”.
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8.2 – As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrônico poderão ser dirimidas através da
central de atendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, Chat ou e-mail, disponíveis no endereço eletrônico
www.bbmnetlicitacoes.com.br.
8.2.1 – Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no sistema BBMNET Licitações poderá ser
esclarecida através dos canis de atendimento da Bolsa Brasileira de Mercadorias, de segunda a
sexta-feira, das 8 às 18 horas (horário de Brasília) através dos canais informados no site
www.bbmnetlicitacoes.com.br.
9. – PARTICIPAÇÃO/PROPOSTAS/LANCES:
9.1 - A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante
credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, por meio do sistema eletrônico no sítio
www.bbmnetlicitacoes.com.br , opção "Login" opção “Licitação Pública” “Sala de Negociação”
9.1.1 – As propostas de preço deverão ser encaminhadas eletronicamente até data e horário definidos, conforme
indicação na primeira página deste edital.
9.2 - Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão,
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão ou de não atendimento a qualquer exigência Legal,
Normativa ou Editalícia.
9.3 - Caso haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico
poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando
possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
9.3.1 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será
suspensa e terá reinício somente após 24 horas, automaticamente, ou em tempo menor, caso haja
reagendamento/comunicação expressa aos participantes via “chat” do sistema eletrônico, onde será
designado dia e hora para a continuidade da sessão.
9.4 - Caso exista a necessidade de ser suspenso o pregão, tendo em vista a quantidade de itens, o pregoeiro
designará novo dia e horário para a continuidade do certame.
9.5 - O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas e a adjudicação do objeto
deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal “www.bbmnetlicitacoes.com.br”, que veiculará
avisos, convocações, desclassificações de licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao procedimento.
10. - DA PROPOSTA DE PREÇOS:
10.1 - O encaminhamento de proposta pressupõe também pleno conhecimento e atendimento de todas as
exigências contidas no edital e seus anexos. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
10.2 – As propostas encaminhadas terão prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data
da sessão de abertura desta licitação, conforme disposição legal.
10.2.1- Ao apresentar sua proposta o licitante concorda especificamente com as seguintes condições:
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10.2.1.1 - Os produtos ofertados deverão atender a todas as especificações constantes deste Edital e
Termo de Referência.
10.2.1.2 - Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo
apropriado do sistema eletrônico com a marca, valor unitário dos itens e o VALOR TOTAL do item.
10.3 – Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, a licitante deverá
preencher as informações do item 10.2 no campo “FICHA TÉCNICA” e anexar no Sistema a Proposta e o
Catálogo ou ficha Técnica, por meio de arquivo eletrônico, exclusivamente em PDF, no campo apropriado do
sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio.
10.3.1 verificar a condição da empresa caso ela seja ME/EPP e informar em campo próprio da plataforma
BBMNET Licitações
10.4 - Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo apropriado do
sistema eletrônico e neles deverão estar inclusas todas e quaisquer despesas, tais como frete, encargos sociais,
seguros, tributos diretos e indiretos incidentes sobre o fornecimento do objeto licitado.
10.5 - Serão desclassificadas, as Propostas que constarem informações incompletas ou diferentes das
especificações constates no Termo de Referência, ou que não atenderem o item 10 e seus subitens deste edital.
11. - ABERTURA DAS PROPOSTAS E LANCES:
11.1 - A partir do horário previsto no edital, terá início à sessão pública do Pregão Eletrônico, com a divulgação
das propostas de preços recebidas pelo sítio já indicado no item 9.1, passando o Pregoeiro a avaliar a
aceitabilidade das propostas.
11.2 - Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados ao sistema para
participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu
recebimento e respectivo horário de registro e valor.
11.2.1 – Para efeito da disputa de preços, as propostas encaminhadas eletronicamente pelos licitantes
serão consideradas lances.
11.2.2 – Cada licitante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor preço registrado, desde
que seja inferior ao seu último lance e diferente de qualquer outro valor ofertado para o item.
11.3 - Com o intuito de conferir celeridade à condução do processo licitatório, é permitido ao pregoeiro a abertura
e gerenciamento simultâneo da disputa de vários itens da mesma licitação.
11.3.1 – Em regra, a disputa simultânea de itens obedecerá à ordem sequencial dos mesmos. Entretanto,
o pregoeiro poderá efetuar a abertura da disputa de itens selecionados fora da ordem sequencial.
11.4 – O tempo normal de disputa será encerrado pelo pregoeiro.
11.5 – Após o término do tempo normal de disputa o sistema disponibilizará um tempo extra, aleatoriamente
determinado pelo sistema eletrônico, durante o qual se apresentará aviso de fechamento iminente dos lances. O
tempo aleatório não ultrapassará 30 (trinta) minutos.
11.6. Assim que a etapa de lances for finalizada e o sistema detectar um empate, conforme estabelece os artigos
44 e 45 da LC 123/2006 a ferramenta inicia a aplicação automática do desempate em favor ME/EPP/MEI,
conforme procedimento detalhado no item 14 deste Edital.
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11.7 - O Sistema eletrônico informará as propostas de menor preço de cada participante imediatamente após o
encerramento da etapa de lances.
12. - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:
12.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de "menor preço", podendo encaminhar,
pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor
por item, para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação, observados os prazos para
fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais
condições definidas neste edital.
12.2 - Após o encerramento da sessão de disputa e estando o valor da melhor proposta acima do valor de
referência, o Pregoeiro poderá negociar a redução do preço com o seu detentor.
12.3 - Encerrada a etapa de lances da sessão pública e ordenadas as ofertas, o pregoeiro comprovará a
regularidade de situação do autor da melhor proposta, avaliada na forma da Lei 10.520/2002 e 8.666/93. O
Pregoeiro verificará, também, o cumprimento das demais exigências para habilitação contidas nos itens 13 e 14
deste Edital.
12.3.3 – No caso de desclassificação do licitante arrematante, o novo licitante convocado deverá
apresentar documentação e proposta nos mesmos prazos previstos nos itens 13 e 14, a contar da
convocação pelo pregoeiro através do chat de mensagens.
12.3.4 - A inobservância aos prazos elencados nos itens 13 e 14, ou ainda o envio dos documentos
de habilitação e da proposta de preços em desconformidade com o disposto neste edital ensejará a
inabilitação do licitante e consequente desclassificação no certame, salvo motivo devidamente
justificado e aceito pelo Pregoeiro.
12.4 - Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências
habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e
procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma
proposta ou lance que atenda ao edital.
12.5 - Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não atender as exigências
fixadas neste Edital.
12.6 - Havendo lances no tempo de disputa da sessão pública, a proposta final de preços do licitante detentor da
melhor oferta deverá ter seus valores unitários e totais readequados, inclusive no sistema BBMNET no prazo
máximo de sessenta minutos, de forma que os preços de cada um dos itens não resultem, após os ajustes,
inexequíveis ou superfaturados.
12.7 – A falta da readequação da Proposta no Sistema, no prazo estipulado no subitem anterior, ensejará a
desclassificação da proposta da licitante até então arrematante do Item.
12.7 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, inclusive as exigências de habilitação, o
licitante será declarado vencedor do certame pelo Pregoeiro.
13. - DA HABILITAÇÃO:
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13.1. Os documentos relativos à habilitação, acompanhados da proposta escrita de preços, do licitante declarado
vencedor, deverão ser encaminhados no prazo máximo de sessenta minutos, contados do encerramento da disputa de
lance, por meio eletrônico (upload), nos formatos (extensões) “pdf”, “doc”, “xls”,“png” ou “jpg”, observado o limite de 6
Mb para cada arquivo, conforme regras de aceitação estabelecidas pela plataforma www.bbmnetlicitacoes.com.br, ou
pelo e-mail ssaúdebaiao@gmail.com.
13.2. Os arquivos, quando enviados por e-mail, deverão estar nos formatos (extensões) “pdf”, “doc”, “xls”,“png” ou “jpg”.
13.3. O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro dos prazos estabelecidos, acarretará a
desclassificação e/ou inabilitação da licitante, bem como as sanções previstas neste Edital, podendo o Pregoeiro
convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente.
13.4. Os originais ou cópias autenticadas por tabelião de notas, dos documentos enviados na forma constante do item
13.1, deverão ser relacionados e apresentados no Protocolo desta Secretária, localizada na Av. Antônio Baião, S/N
Centro – CEP: 68.465-000 – Baião – Pará, das 08h às 14h, em até 3 (três) dias úteis após o encerramento da sessão
pública, sob pena de invalidade do respectivo ato de habilitação e a aplicação das penalidades cabíveis.
13.4.1. Os documentos poderão ser apresentados em cópia simples, desde que acompanhados dos originais para que
sejam autenticados por servidor da administração, ou por publicação em órgão da imprensa oficial.
13.4.2. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela
ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumir-se-ão
verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em
papel.
13.5. A empresa participante e seu representante legal são responsáveis pela autenticidade e veracidade dos
documentos enviados eletronicamente.
13.6 - A empresa detentora da proposta de menor preço deverá apresentar os seguintes documentos
comprobatórios de habilitação e qualificação:
13.6.1 - Para Habilitação Jurídica:
13.6.1.1 - No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
13.6.1.2 - No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial
da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
13.6.1.3 - No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
13.6.1.4 - No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: Registro de Empresas Mercantis ou
pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, e declaração, sob as penas da lei, emitida
pelo licitante de que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de
pequeno porte, nos termos do §2º do Art. 13 do Decreto n.º 8.538/2015, expedida há no máximo trinta
dias anteriores à sessão do Pregão;
13.6.1.5 - No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia
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que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
13.6.1.6 - No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de
autorização;
13.6.1.7 - Alvará de Funcionamento, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto contratual;
13.6.1.8 – Cópias do RG dos Sócios;
13.6.1.9 - Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva, quando for o caso.
13.6.2 - Para Qualificação Econômico-Financeira:
13.6.2.1 - Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de execução
patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro
do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida ha no máximo
90(noventa) dias contados da data da sua apresentação;
13.6.2.2 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
13.6.2.3 - O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional
equivalente, devidamente registrado no conselho de classe, acompanhado da respectiva certidão de
regularidade válida na data do Certame;
13.6.2.4 - Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última
auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112, da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma
declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;
13.6.2.5 - A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das
fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial;
LG =

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG =

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC =

Ativo Circulante
Passivo Circulante
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13.6.2.6 - O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 01 (um) em qualquer dos
índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá comprovar que possui (capital
mínimo ou patrimônio líquido) equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação
ou do item pertinente.
13.6.3 - Para Regularidade Fiscal e Trabalhista:
13.6.3.1 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
13.6.3.2 – Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos demais tributos
federais e à Dívida Ativa da União, por elas administrados, conforme art. 1º, inciso I, do Decreto nº
6.106/07);
13.6.3.3 – Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
13.6.3.4 – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943;
13.6.3.5 – Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
13.6.3.6 – Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante;
13.6.3.7 – Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;
13.6.3.8 – Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual
do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;
13.6.3.9 – Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de pequeno porte, ou
sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restrição, sob pena de inabilitação.
13.6.3.10 – Será assegurado as EPP e ME o disposto no art. 43, § 1° da Lei Complementar 123/2006,
com redação dada pela Lei Complementar 147/2014.
13.6.3.11 – Declaração de elaboração independente de proposta - ANEXO VI.
13.6.3.12 – Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e
Lei nº 9.854/99 - ANEXO III.
13.6.3.13 – Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação - ANEXO IV;
13.6.3.14 – Declaração de existência de Fato Superveniente Impeditivo de Habilitação. (EXIGIDA
SOMENTE EM CASO POSITIVO);
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13.6.3.15 – Declaração de Responsabilidade - ANEXO VIII;
13.6.4 - Para Qualificação Técnica:
13.6.4.1 - A empresa deverá comprovar no ato da licitação referente à qualificação técnica os seguintes
documentos:
13.6.4.1.1 - Atestado(s) de capacidade técnica ou declaração, emitida por pessoa jurídica de direito
público ou privado, que comprove que a proponente executou satisfatoriamente o fornecimento de
produtos semelhantes ao objeto licitado;
13.6.4.1.2 - LO - Licença de Operação, emitido pela Sema Municipal ou Estadual, sede do licitante.;
13.6.4.2 - Considerar-se-ão fornecimentos semelhantes aqueles de natureza e complexidade similar ao
objeto desta licitação.
13.6.4.3 - Não serão aceitos atestados decorrentes de contratos em andamento, exceto quando se tratar
de serviços executados de forma contínua, conforme definição do Art. 57, II da Lei nº 8.666/93;
13.6.4.4 – O Pregoeiro poderá solicitar informações complementares para confirmar as informações
contidas nos Atestados/Declarações de Capacidade Técnica, como Notas Fiscais, Contratos, Notas de
Empenhos e outros pertinentes.
13.7 - Os participantes deverão encaminhar as certidões ou consultas abaixo, como condição prévia ao
exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada, mesmo que estes
possuam cadastro no SICAF:
13.7.1 - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União (http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); ou
13.7.2 - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); ou
13.7.3 - Emissão da Certidão de empresa Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;
ou
13.7.4 - No Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, como impedidas ou
Suspensas; site:
https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-web/public/pages/consultas/consultarRestricaoContratarAdministr
acaoPublica.jsf
13.8 – As consultas de que tratam o item 13.7, deverá ser realizada em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. A ausência destas consultas, resultará
na Inabilitação da Licitante.
Av. Antônio Baião, S/N Centro – CEP: 68.465-000 – Baião – Pará.
E-mail: ssaudebaiao@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

13.8 - Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de
cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial ou ainda por meio de cópia simples, a ser autenticada
por servidor habilitado da Comissão Permanente de Licitação, mediante conferência com os originais. As cópias
deverão ser apresentadas perfeitamente legíveis.
13.8.1 - Os documentos de Habilitação deverão estar com prazo vigente, não havendo prazo nos
documentos os mesmos serão considerados válidos se emitidos em até 180 dias.
13.9 - O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar da licitante, em qualquer tempo, no curso da licitação,
quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhe prazo para atendimento.
13.10 - A falta de qualquer dos documentos exigidos no edital implicará inabilitação da licitante, sendo vedada, a
concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a habilitação, salvo motivo
devidamente justificado e aceito pelo pregoeiro.
13.11 - A sessão pública poderá ficar suspensa em fase de habilitação até o recebimento da documentação
original dentro das condições dispostas no item 13, sendo de responsabilidade do licitante o acompanhamento da
continuidade dos trabalhos em qualquer fase da Sessão pública.
13.12 - O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo estabelecido acarretará na
inabilitação da licitante e aplicação das penalidades previstas neste Edital, podendo o Pregoeiro convocar a
empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente.
13.13 - Se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance
subsequente, verificando sua compatibilidade e a habilitação do (a) participante, na ordem de classificação, e
assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital. Também nessa etapa o
Pregoeiro poderá negociar com o (a) participante para que seja obtido preço melhor.
13.14 - Não serão aceitos Protocolos ou comprovantes de pagamento em tentativa de substituição de quaisquer
documentos solicitados neste Certame, inclusive referente ao envio da documentação original.
13.15 - O Pregoeiro, considerando o teor do Acórdão TCU nº 298/2011 – Plenário, poderá adotar procedimentos
complementares, mediante diligência, tais como solicitação de demonstrativos contábeis, consultas em sites,
Portais de Transparências, Diários Oficiais e/ou outros documentos que julgue necessários, a fim de ratificar o
atendimento, pelas licitantes, às exigências da LC nº 123/2006 e do Decreto nº 8.538/2015.
13.16 - O Pregoeiro, observando o motivo do desatendimento das exigências habilitatórias, aplicará as
penalidades previstas no artigo 7° da Lei Federal n° 10.520/02.
13.17 - Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de
participação.
13.18 - Constatando-se o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o objeto será adjudicado ao (à) autor
(a) da proposta ou lance de menor preço.
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14.– DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
COOPERATIVAS:
14.1 – O tratamento diferenciado conferido às empresas de pequeno porte, às microempresas e às cooperativas
de que tratam a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e a Lei 11.488, de 15 de junho de 2007,
deverá seguir o procedimento descrito a seguir:
14.1.1 – Os licitantes deverão indicar no sistema eletrônico de licitações, antes do encaminhamento da
proposta eletrônica de preços, a sua condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.
14.1.1.1 - O licitante que não informar sua condição antes do envio das propostas perderá o
direito ao tratamento diferenciado.
14.1.2 – Ao final da sessão pública de disputa de lances, o sistema eletrônico detectará automaticamente
as situações de empate a que se referem os §§ 1o e 2o do art. 44 da Lei Complementar 123/2006, de 14 de
dezembro de 2006.
14.1.2.1 – Considera-se empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores
à proposta mais bem classificada, quando esta for proposta de licitante não enquadrado como microempresa,
empresa de pequeno porte ou cooperativa.
14.1.2.2 – Não ocorre empate quando a detentora da proposta mais bem classificada possuir a
condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa. Nesse caso, o pregoeiro convocará a
arrematante a apresentar os documentos de habilitação, na forma dos itens 12.3.1 e 13.0 deste edital.
14.1.3 – Caso ocorra a situação de empate descrita no item 14.1.2.1, o pregoeiro convocará o
representante da empresa de pequeno porte, da microempresa ou da cooperativa mais bem classificada,
imediatamente e por meio do sistema eletrônico, a ofertar lance inferior ao menor lance registrado para o item no
prazo de cinco minutos.
14.1.3.1 – Caso a licitante convocada não apresente lance inferior ao menor valor registrado no
prazo acima indicado, as demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas que porventura
possuam lances ou propostas na situação do item 14.1.2.1 deverão ser convocadas, na ordem de classificação,
a ofertar lances inferiores à menor proposta.
14.1.3.2 – A microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa que primeiro apresentar
lance inferior ao menor lance ofertado na sessão de disputa será considerada arrematante pelo pregoeiro, que
encerrará a disputa do item na sala virtual, e que deverá apresentar a documentação de habilitação e da proposta
de preços, conforme item 12.3.1 deste edital.
14.1.3.3 – O não oferecimento de lances no prazo específico destinado a cada licitante produz a
preclusão do direito de apresentá-los. Os lances apresentados em momento inadequado, antes do início do
prazo específico ou após o seu término serão considerados inválidos.
14.1.4 – Caso a proposta inicialmente mais bem classificada, de licitante não enquadrado como
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, seja desclassificada pelo pregoeiro, por
desatendimento ao edital, essa proposta não é mais considerada como parâmetro para o efeito do empate de que
trata esta cláusula.
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14.1.4.1 – Para o efeito do empate, no caso da desclassificação de que trata o item anterior, a
melhor proposta passa a ser a da próxima licitante não enquadrada como microempresa, empresa de pequeno
porte ou cooperativa, observado o previsto no item 14.1.2.2.
14.1.4.2 – No caso de o sistema eletrônico não convocar automaticamente a microempresa,
empresa de pequeno porte ou cooperativa, o pregoeiro o fará através do “chat de mensagens”.
14.1.4.3 – A partir da convocação de que trata o item 14.1.4.2, a microempresa, empresa de
pequeno porte ou cooperativa, terá 48 (quarenta e oito) horas para oferecer proposta inferior à então mais bem
classificada, através do “chat de mensagens”, sob pena de preclusão de seu direito.
14.1.1.4 – Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa exercite o seu
direito de apresentar proposta inferior a mais bem classificada, terá, a partir da apresentação desta no “chat de
mensagens”, conforme estabelece o item 12.3.1 deste edital para encaminhar a documentação de habilitação e
proposta de preços,
14.1.5 – O julgamento da habilitação das microempresas, empresas de pequeno porte e
cooperativas obedecerá aos critérios gerais definidos neste edital, observadas as particularidades de cada
pessoa jurídica.
14.1.6 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado às
microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas um prazo adicional de 05 (cinco) dias úteis para a
regularização da documentação, contados a partir da notificação da irregularidade pelo pregoeiro. O prazo de 05
(cinco) dias úteis poderá ser prorrogado por igual período se houver manifestação expressa do interessado antes
do término do prazo inicial.
15 – DOS RECURSOS14. DOS RECURSOS
15.1. Proferida a decisão que declarar o vencedor, o Pregoeiro informará aos licitantes, por meio de mensagem
lançada no sistema, que poderão interpor recurso, imediata e motivadamente, por meio eletrônico, utilizando para
tanto, exclusivamente, campo próprio disponibilizado no sistema www.bbmnetlicitacoes.com.br, no prazo
máximo de quinze minutos.
15.2. Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidos exclusivamente por meio eletrônico, no sítio,
www.bbmnetlicitacoes.com.br, opção RECURSO, no horário previsto no preâmbulo do Edital, e a apresentação
de documentos relativos às peças antes indicadas, se houver, será efetuada mediante protocolo, na Secretária
Municipal de Saúde, localizada na Av. Antônio Baião, S/N Centro – CEP: 68.465-000 – Baião – Pará, das 08h às
14h, em dias úteis, aos cuidados do Pregoeiro responsável pelo certame, observados os prazos estabelecidos.
15.2.1 - Após a manifestação, o licitante terá prazo de 03 (três) dias para a apresentação das razões de
recurso, ficando desde logo intimados os demais licitantes para apresentar contrarrazões em igual prazo, que
começarão a correr do término de prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos
15.3. A falta de interposição de recurso importará a decadência do direito de recurso e o Pregoeiro adjudicará o
objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do
procedimento licitatório.
15.4. Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro encaminhará os autos devidamente fundamentado à
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autoridade competente, caso o mesmo não reformule sua decisão.
15.5. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na invalidação
apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
15.6. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a regularidade dos
atos praticados, a autoridade competente, no interesse público, adjudicará o objeto do certame à licitante
vencedora e homologará o procedimento licitatório.
15.7. O acesso à fase de manifestação da intenção de recurso será assegurado aos licitantes
15.8. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada
a intenção de interpor o recurso pelo proponente.
16. - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:
16.1 - Em caso de recurso, caberá Autoridade Competente a adjudicação do objeto ao licitante declarado
vencedor.
16.2 - Nos demais casos, o pregoeiro fará a adjudicação do(s) item(s) ao(s) licitante(s) vencedor(es).
16.3 - A homologação é ato de competência da autoridade que determinou a abertura do procedimento.
17. - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
17.1 - Homologado o resultado da licitação, os licitantes serão considerados fornecedores classificados, e
posteriormente convocados para assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo e condições estabelecidos neste
instrumento convocatório, podendo ser o prazo prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado
pelo fornecedor e desde que ocorra motivo devidamente justificado e aceito pela administração.
17.2 - A Ata de Registro de Preços estará integralmente vinculada ao presente Edital e seus Anexos em todas
as suas cláusulas, e as propostas recebidas e homologadas por ocasião da sessão pública, independentemente
de transcrição, observando sempre ao que dispõe o Decreto Federal nº 7.892/2013 e a Lei 8.666/93 e demais
diplomas legais, no que couber.
17.3 - A Comissão Especial de Licitação convocará formalmente o fornecedor classificado, com antecedência
mínima de 03 (três) dias úteis, informando o local, data e hora para a reunião e assinatura da Ata.
17.4 - O preço registrado e a indicação dos respectivos licitantes serão divulgados em órgão oficial da
Administração e ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
17.5 - A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento dos produtos nas condições
estabelecidas, cumpridos os requisitos de publicidade.
17.6 - A recusa injustificada do fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do prazo estabelecido,
ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas, conforme a Lei 8.666/93 e demais diplomas
legais, no que couber..
17.7 - O Órgão Gerenciador responsável pela condução do conjunto de procedimentos deste certame e
gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente será a Secretária Municipal de Saúde de
Baião-SMS.
17.8 - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata
de registro de preços do presente certame, deverão consultar o órgão gerenciador para manifestação sobre a
possibilidade de adesão, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas, no que couberem,
as condições e as regras estabelecidas na Lei n. º 8.666/93, Decreto Federal nº 7.892/2013, Decreto nº 9.412,
de 18 de junho de 2018 relativas à utilização do Sistema de Registro de Preços.
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17.9 - Caberá ao fornecedor beneficiário da ata, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela
aceitação ou não do fornecimento dos produtos decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações
presentes e futuras decorrentes da ata, conforme o § 2º do art. 22, do Decreto Municipal nº 178/2017.
17.10 - As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento
dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes.
17.11 - As aquisições por órgãos ou entidades “não participantes” não poderá exceder, na totalidade, ao
dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os
órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.
17.12 - Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação
solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata.
17.13 - Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das
obrigações assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando
as ocorrências ao órgão gerenciador.
17.14 - A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a partir do cumprimento dos requisitos de
publicidade oficial, e estará integralmente condicionada às cláusulas deste Edital, independentemente de
transcrição, incluídas eventuais prorrogações conforme estabelecido pelo art. 15, § 3°, III, da Lei 8.666/93.
17.15 - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados
no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador
promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d”, II, art. 65, da
Lei nº 8.666, de 1993.
17.16 - Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, nas mesmas condições do registro e definido
o novo preço máximo a ser pago pela Administração, os fornecedores registrados serão convocados pela
Secretária Municipal de Saúde para alteração, por aditamento, os valores registrados na Ata, mantendo sempre o
mesmo objeto cotado, na qualidade e nas especificações indicadas na Proposta.
17.17 - Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente,
o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados
pelo mercado.
17.18 - Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão
liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;
17.19 - A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado
observará a classificação original.
17.20 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade
dos motivos e comprovantes apresentados, se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento dos
materiais; e,
b) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
17.21 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de
Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
17.22 - As alterações decorrentes da revisão dos preços serão publicadas no Diário Oficial do Município e no
Diário Oficial da União.
17.23 - A Ata de Registro de Preços deverá ser cancelada:
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a) por razão de interesse público; ou
b) a pedido do fornecedor, quando devidamente justificado e aceito pela Administração.
17.24 - O fornecedor terá seu Registro na Ata cancelado, por intermédio de processo administrativo específico,
assegurado o contraditório e a ampla defesa, e caso não cumpra aos seguintes termos:
a) descumprir as condições da ata de registro de preços;
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração,
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no
mercado; ou
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV, art. 87, da Lei nº 8.666/13, ou no art. 7º, da Lei nº 10.520/2002.
17.25 - O cancelamento do registro de preços do fornecedor será devidamente autuado no respectivo processo
administrativo e ensejará aditamento da Ata pelo órgão ou entidade responsável, que deverá informar aos
demais fornecedores registrados a nova ordem de registro, procedendo-se com a devida publicação
18. - DO REAJUSTE:
18.1 - O preço será irreajustável.
19. - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
19.1 - Compete à Contratante:
19.1.1 - Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados;
19.1.2 - Tomar as medidas necessárias quanto ao fiel recebimento dos produtos.
20. - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
20.1 - Compete à Contratada:
20.1.1 - Efetuar a entrega dos produtos, de acordo com as condições e prazos propostos, e demais
especificações do Anexo I deste edital.
20.1.2 - Substituir, obrigatoriamente, o produto que não atender as exigências de qualidade para
utilização.
20.1.3 - Manter em compatibilidade com as obrigações assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação até cumprimento total do contrato.
21. - ENTREGA E RECEBIMENTO DO PRODUTO:
21.1 - Os objetos desta licitação deverão ser entregues no prazo de até 24(vinte e quatro) horas, contados a partir
da data da solicitação feita pela Secretária Municipal de Saúde de Baião-SMS ou Emissão da Nota de Empenho,
nas condições estipuladas neste edital e seus anexos.
21.1.1 – A entrega do produto será de acordo com o termo de Referência – Anexo I do Edital.
21.2 - O recebimento dos produtos será efetuado por servidor designado para tal finalidade, que poderá solicitar
junto ao fornecedor a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas na entrega dos
mesmos, ou até mesmo substituí-los por outros novos, no prazo máximo definido no item 21.1, contados a partir
do recebimento daqueles que forem devolvidos.
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21.3 – O recebimento provisório ou definitivo do objeto do contrato não exclui a responsabilidade civil a ele
relativa, nem a ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.
21.4 – A entrega do produto deverá ser feita na sede da Secretária Municipal de Saúde de Baião-PA, em local a
ser especificado na Ordem de Fornecimento, em dias úteis, das 08h às 14h, por se tratar de repartição pública.
Após esse horário, o responsável pela unidade recebedora deverá ser consultado para autorizar o recebimento
ou não.
22. - DO PAGAMENTO:
22.1 - O pagamento será efetuado à CONTRATADA por intermédio de Ordem Bancária, que será emitida no prazo
de até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento definitivo dos Produtos, compreendida nesse período a fase de
ateste da Nota Fiscal/Fatura, que deverá conter o endereço, o CNPJ, os números do Banco, da Agência e da Conta
Corrente da empresa, o número da Nota de Empenho se for o caso, a descrição do objeto e seu valor em moeda
corrente nacional, de acordo com as condições constantes na proposta da empresa e aceitas pela CONTRATANTE.
22.2 - Para execução do pagamento de que trata o subitem 22.1, a CONTRATADA deverá fazer constar como
beneficiário/cliente da Nota Fiscal/Fatura correspondente, emitida sem rasuras, a Secretária Municipal de Saúde,
CNPJ nº 17.545.698/0001-23.
22.3 - Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, desde que não haja vedação legal para tal opção
em razão do objeto executado, ela deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida
comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.
22.4 - A emissão da ordem bancária será efetivada após a Nota Fiscal/Fatura ser conferida, aceita e atestada
pelo Fiscal do contrato, ou seu substituto, e ter sido verificada a regularidade fiscal e trabalhista da
CONTRATADA, mediante consulta on-line ao Sistema Unificado de Cadastro de Fornecedores (SICAF), ao
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis
por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ e à Certidão Negativa (ou Positiva com efeito
de Negativa) de Débitos Trabalhistas (CNDT).
22.5 - O respectivo documento de consulta ao SICAF e as demais certidões deverão ser anexadas ao processo
de pagamento.
22.6 - Havendo rasura ou erro na Nota Fiscal/Fatura ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da
despesa, a CONTRATADA será avisada, pela CONTRATANTE, para adotar as medidas saneadoras
necessárias, ficando o pagamento pendente nesse interim. Nesta hipótese, o prazo para pagamento se reiniciará
após a regularização da situação e/ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para
a CONTRATANTE.
22.7 - Constatada a situação de irregularidade em quaisquer das certidões da CONTRATADA, a mesma será
notificada, por escrito, sem prejuízo do pagamento pelo objeto já executado, para, num prazo de 05 (cinco) dias
úteis, regularizar tal situação ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, sob pena de anulação da contratação.
22.8 - O prazo para regularização ou encaminhamento de defesa de que trata o subitem anterior poderá ser
prorrogado uma vez e por igual período, a critério da CONTRATANTE.
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22.9 - Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administração deverá
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal e trabalhista quanto à inadimplência
do fornecedor, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado pela Administração, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
22.10 - Persistindo a irregularidade, a Administração deverá adotar as medidas necessárias à anulação da
contratação, nos autos dos processos administrativos correspondentes, assegurada à CONTRATADA a ampla
defesa.
22.11 - Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida
pela anulação da contratação, caso a CONTRATADA não regularize sua situação junto ao SICAF.
22.12 - Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade do órgão ou entidade contratante, não será
rescindido o contrato em execução com empresa ou profissional inadimplente no SICAF.
22.13 - A critério da CONTRATANTE, poderão ser utilizados os créditos existentes em favor da CONTRATADA
para compensar quaisquer possíveis despesas resultantes de multas, indenizações, inadimplências contratuais
e/ou outras de responsabilidade desta última.
22.14 - No caso de eventual atraso de pagamento e, mediante pedido da CONTRATADA, o valor devido será
atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo pagamento, pelo Índice
de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula:
AF = [(1 + IPCA/100)N/30 –1] x VP, onde:
AF
= atualização financeira;
IPCA
= percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir da
data do adimplemento da etapa;
N
= número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;
VP
= valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.
23. - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
23.1 - A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações definidas neste
instrumento ou em outros que o complementem, às seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, Art. 86 a
88 da Lei n°. 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal:
23.1.1 - O atraso injustificado na execução do objeto contratado implica no pagamento de multa de até
5% (cinco por cento), calculada sobre o valor do contrato, isentando em consequência o Município de
quaisquer acréscimos, sob qualquer título, relativos ao período em atraso.
23.1.2 - A inexecução total do ajuste ou execução total em desacordo com o edital/contrato implica no
pagamento de multa de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato.
23.2 - A aplicação de multa, a ser determinada pelo Município, após regular procedimento que garanta a prévia
defesa da empresa inadimplente, não exclui a possibilidade de aplicação da sanção prevista no art. 7° da Lei n°.
10.520/02 e alterações.
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23.3 - Quando o Município atrasar o pagamento de contas decorrentes das aquisições, será aplicado o índice
oficial INPC/IBGE para atualização monetária, nos termos do Artigo 40, XIV, alínea "c” da Lei 8.666/93.
23.4 - Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta não assinarem os
respectivos contratos, deixarem de entregar ou apresentarem documentação falsa, exigida para a licitação,
ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na
execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal,
poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados
ao Município pelo infrator:
a) Advertência;
b) Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor da última proposta apresentada pela licitante;
c) Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar, com a Administração, pelo prazo de até 02

(dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade.
23.5 - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do
interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.
24. - DISPOSIÇÕES FINAIS:
24.1 - A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Autoridade Competente,
revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivado de fato superveniente comprovado ou
anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no
sistema para conhecimento dos participantes da licitação.
24.2 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e A
Secretária Municipal de Saúde de Baião-PA não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
24.3 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das
informações nele contidas implicará imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso
tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções
cabíveis.
24.4 - Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
24.5 - Da contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expedientes na Secretária Municipal
de Saúde, ou na CPL/SMS, com exceção ao tópico 15.1 deste Edital, de forma que, caso o término do prazo de
três dias expire num sábado ou feriado, ainda assim, contará para os fins legais.
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24.6 - É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências
com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
24.7 - O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento do proponente,
desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.
24.8 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa
entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da
contratação.
24.9 - As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer
meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Estado.
24.10 - A participação do proponente nesta licitação implica a aceitação de todos os termos deste edital.
24.11 - Havendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão
será transferida para dia e horário definidos pelo pregoeiro, comunicando devidamente aos licitantes do pregão
eletrônico.
24.12 - Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro em conformidade com as disposições constantes dos
Decretos e Lei citadas no preâmbulo deste edital.
24.13 - Em caso de divergência entre as informações do Sistema BBMNET e o Edital, prevalecerão as
informações deste último.
24.14 - Quaisquer informações, esclarecimentos ou dados fornecidos verbalmente por servidores do Município,
inclusive membros da equipe de apoio, não serão considerados nem aceitos como argumentos para
impugnações, reclamações, reivindicações, etc., por parte dos licitantes. Qualquer informação ou esclarecimento
deverá ser solicitado por escrito através do endereço constante no preâmbulo deste Edital
24.15 - O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital será o da
Comarca de Baião-PA.
24.16 - Constitui parte integrante deste edital:
24.16.1 - ANEXO I – Termo de Referência;
24.16.2 - ANEXO II – Modelo de Declaração de existência de Fato Superveniente Impeditivo de
Habilitação. (EXIGIDA SOMENTE EM CASO POSITIVO);
24.16.3 - ANEXO III – Modelo de declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal e Lei nº 9.854/99;
24.16.4 - ANEXO IV – Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação;
24.16.5 - ANEXO V – Modelo de Declaração de Capacidade Técnica;
24.16.6 - ANEXO VI – Modelo de Declaração de elaboração independente de proposta;
24.16.8 - ANEXO VII – Minuta do Contrato;
24.16.10 - ANEXO VIII – Modelo de Declaração de Responsabilidade;
24.16.11 - ANEXO IX – Minuta da Ata de Registro de Preços
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Baião-PA, 20 de agosto de 2020.
____________________________________
Reginildo dos Santos Trajano
Pregoeiro
Portaria nº 007/2020-SMS
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. DO OBJETO
1.1. O presente Processo de Pregão Eletrônico para Registro de Preços (SRP) tem como objeto
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL
MUNICIPAL SÃO JOAQUIM, POSTOS DE SAÚDE E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE DE
BAIÃO, conforme especificações e quantidades discriminadas neste Termo de Referência.
2. JUSTIFICATIVA
2.1. A secretaria Municipal de Saúde, é um órgão da Administração Direta, encarregado de atuar na
prestação de serviços públicos na sua competência, trabalhando preventivamente e corretivamente para
melhoria de vida da população. O registro de preços para futura aquisição dos materiais de consumo
em questão faz-se necessário para propiciar condições para atender as equipes de trabalho e usuários
dos serviços públicos. Os quantitativos a serem registrados, foram estimados numa previsão de
consumo pelas unidades administrativas. Vale ressaltar ainda as vantagens de se utilizar o sistema de
registro de preços: independente de previsão orçamentária, isso porque não há a obrigatoriedade da
contratação, portanto não há necessidade de se demonstrar a existência do recurso, apenas quanto á
efetivação da compra. Esse procedimento de compra é adequado à imprevisibilidade de consumo, pois
como não há a obrigatoriedade da contratação, a administração poderá efetivar a contratação somente
quando houver a necessidade.
3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
3.1. A contratação, objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal, integralmente, art. 37, inciso XXI
da Constituição Federal, da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2020, Lei
Complementar n.º 123/2006, alterada pela Lei Complementar n.º 147/2014, da Lei n.º 8.078/1990 Código de Defesa do Consumidor (L8078 - CDC), e subsidiariamente pela Lei Federal n°. 8.666 de 21 de
junho de 1993, legislação correlata e demais exigências estabelecidas neste termo e seus anexos.
4. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/MATERIAIS
4.1. - O quantitativo, a descrição técnica dos produtos/materiais estão descritos no quadro abaixo:
GÊNEROS ALIMENTICIOS
ITEM

DESCRIÇÃO

1
2
3
4

BOLACHA CREAM CRACKER VITARELA 400G C/20
BISC. MARIA TRADICIONAL HILEIA 400G C/20
AÇUCAR PRINCESA 1KG C/30
ADOÇANTE ADOCYL 200ML C/12

UND QUANT. VALOR UNITARIO

CX
CX
FD
CX

30
15
10
2

R$ 95,27
R$ 113,13
R$ 89,06
R$ 48,67
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

SUCO DE CAJU PALMEIRON 500ML C/12
SUCO DE GOIABA PALMEIRON 500ML C/12
REFRIGERANTE TUCHAUA 2L C/6
COLORIFICO MARATA 100G C/10
CONDIMENTO PIMENTA COMINHO MARATA 100G
C/10
SAL PRINCESA 1KG C/30
SELETA DE LEGUMES LATA 200G C/24
CREME DE LEITE CCGL 200G C/27
LEITE CONDENSADO PIRACANJUCA 270G C/27
SALSINHA TARGET EM LATA 300G C/24
MILHO P/ CANJICA BRANCO MARIZA 500G C/40
VINAGRE DE ALCOOL PRINCESA 750ML C/12
ACHOCOLATADO EM PÓ 400G NESTLE C/30
ARROZ TIPO 1 LIDER C/30
ARROZ INTEGRAL NATUQUALY 1KG C/30
CAFÉ MARATA A VACUO 250G C/20
CHARQUE PA PONTA DE AGULHA FAVORITO
C/30KG
FEIJAO CAVALO CLARO MALAM 1KG C/30
LEITE EM PÓ ITAMBÉ 200G C/50
LEITE LIQUIDO DESNATADO PIRACANJUBA 1LT
C/12
MACARRAO ESPAGUETE BRANDINI 500G C/20
MASSA P/ MINGAU CEREAL TIPO- MUCILON 230G
230G C/12
MASSA P/ MINGAU AVEIA NESTLE 170G C/28
OLEO DE SOJA ABC 900ML C/20
SARDINHA EM LATA GOMES DA COSTA 125G C/50
FARINHA P/ FAROFA GAMA LOPES 1KG C/30
MARGARINA PRIMOR 1KG C/12
MASSA P/ SOPA HILEIA 500G C/20
AGUA MINERAL FLORATA 500ML C/12
AGUA MINERAL DE 200ML C/48
FRANGO INT. PRIMEIRA QUALIDADE CONG SADIA
CARNE BOVINA DE PRIMEIRA S/ OSSO MAFRIPAR
CARNE BOVINA DE SEGUNDA C/ OSSO MAFRIPAR
CARNE BOVINA MOIDA
PEITO DE FRANGO C/ OSSO
FÍGADO BOVINO

FD
FD
FD
FD

8
8
7
5

R$ 40,90
R$ 40,90
R$ 53,59
R$ 8,28

FD
FD
CX
CX
CX
CX
FD
FD
CX
FD
FD
CX

5
3
1
1
1
1
2
4
2
15
4
10

R$ 10,87
R$ 25,89
R$ 85,74
R$ 70,41
R$ 96,30
R$ 77,15
R$ 152,22
R$ 42,98
R$ 242,94
R$ 115,98
R$ 205,03
R$ 101,27

CX
FD
FD

1
8
12

R$ 947,51
R$ 269,24
R$ 315,84

CX
FD

4
5

R$ 56,95
R$ 61,93

CX
CX
CX
CX
FD
CX
FD
FD
FD
KG
KG
KG
KG
KG
KG

4
4
3
2
3
3
10
25
25
400
350
250
200
200
120

R$327,20
R$327,20
R$375,13
R$41,40
R$54,35
R$77,67
R$85,74
R$70,41
R$96,30
R$77,15
R$304,44
R$171,92
R$485,88
R$1.739,70
R$820,12
R$1.012,70
R$947,51
R$2.153,92
R$3.790,08
R$227,80
R$309,65
R$256,80

R$ 64,20
R$372,80
R$ 93,20
R$341,73
R$ 113,91
R$392,98
R$ 196,49
R$341,73
R$ 113,91
R$372,78
R$ 124,26
R$952,70
R$ 95,27
R$357,25
R$ 14,29
R$854,25
R$ 34,17
R$ 12,43 R$4.972,00
R$ 30,03 R$10.510,50
R$ 22,78 R$5.695,00
R$ 22,78 R$4.556,00
R$ 13,10 R$2.620,00
R$ 16,57 R$1.988,40
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41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

FILÉ DE GÓ
OVOS (CX C/360 UND)
ALFACE
CHEIRO VERDE
COUVE
ALHO
REPOLHO
TOMATE
CEBOLA
CHUCHU
LIMAO
GOIABA
MAMÃO
MAÇÃ
PERA
UVA
LARANJA
BATATA
CENOURA
ABOBORA
PIMENTÃO

KG
CX
MÇ
MÇ
MÇ
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG

120
2
84
59
59
4
84
84
25
25
17
25
40
17
17
25
17
59
59
50
17

R$ 16,57
R$ 176,04
R$ 2,59
R$ 2,59
R$ 2,59
R$ 38,32
R$ 5,18
R$ 6,21
R$ 6,21
R$ 4,14
R$ 2,59
R$ 6,73
R$ 5,70
R$ 8,28
R$ 13,98
R$ 9,84
R$ 5,18
R$ 4,66
R$ 7,25
R$ 3,11
R$ 8,28

R$1.988,40
R$352,08
R$217,56
R$152,81
R$152,81
R$153,28
R$435,12
R$521,64
R$155,25
R$103,50
R$44,03
R$168,25
R$228,00
R$140,76
R$237,66
R$246,00
R$88,06
R$274,94
R$427,75
R$155,50
R$140,76

MATERIAIS DESCARTAVEIS
ITEM

62
63
64
65
66
67
68
69
70

DESCRIÇÃO

UND

QUANT.

VALOR UNITARIO

COLHER DESCARTAVEL COPOBRAS C/20
COPO DESCATAVEL COPOBRAS 180ML C/25
COPO DESCARTAVEL COPOBRAS 200ML
C/20 NA CAIXA
COPO DESCARTAVEL COPOBRAS 50ML C/50
COPO DESCARTAVEL CISTRALCOLO 300ML
C/20 NA CAIXA
MARMITEX TAKENTE C/100
GUARDANAPO DE PAPEL COPOBRAS C/8
PCT
PRATO DESCARTAVEL TOTALPLAST RASO
22CM C/50
PRATO DESCARTAVEL FUNDO TOTALPLAST
15CM C/50

CX
CX

11
25

CX
CX

25
17

R$ 64,20
R$ 47,64

R$ 1.605,00
R$ 809,88

CX
CX

25
17

R$ 112,87
R$ 30,03

R$ 2.821,75
R$ 510,51

CX

17

R$ 33,14

R$ 563,38

CX

9

R$ 136,69

R$ 1.230,21

CX

9

R$ 89,06

R$ 801,54
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71
72
73
74
75
76

PRATO DESCARTAVEL RASO 15CM
COPOBRAS 10UND C/50 NA CAIXA
PRATO DESCARTAVEL FUNDO N18 C/50 NA
CAIXA
PRATO DESCARTAVEL TOTALPLAST RASO
18CM C/50 NA CAIXA
TAMPA P/ COPO 100ML TOTALPLAST C/40 NA
CAIXA
GARFO DESCARTAVEL PRAFESTA C/20 NA
CAIXA
FACA DESCARTAVEL ATRAWPLAST C/20 NA
CAIXA

CX

9

R$ 44,53

R$ 400,77

CX

10

R$ 71,45

R$ 714,50

CX

11

R$ 71,45

R$ 785,95

CX

2

R$ 119,09

R$ 238,18

CX

4

R$ 66,27

R$ 265,08

CX

4

R$ 47,64

R$ 190,56

MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA
ITEM DESCRIÇÃO

UND

QUANT.

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

77

DESINFETANTE ECONOMICO 500ML C/24

CX

40

R$ 77,15 R$

3.086,00

78

DETERGENTE LIQUIDO ECONOMICO 500ML C/12

CX

25

R$ 23,82 R$

595,50

79

INSETICIDAS BAYGON 300ML C/12

CX

7

R$ 121,16 R$

848,12

80

LUVA EMBORRACHADA LATEX

PAR

50

R$ 5,18 R$

259,00

81

PAPEL HIGIENICO NINO C/48

FD

33

R$ 56,95 R$

1.879,35

82

PEDRA SANITARIA PRATIK 35G C/12

CX

8

R$ 27,96 R$

223,68

83

PANO DE CHÃO ALVEJADO

UND

41

R$ 6,73 R$

275,93

84

GUARDANAPO DE PRATO C/ VIES

UND

20

R$ 4,14 R$

82,80

85

DETERGENTE EM PÓ TIXAN C/24

FD

16

R$ 109,77 R$

1.756,32

86

SABÃO EM BARRA REGÊNCIA 500G C/20

CX

2

R$ 80,77 R$

161,54

87

RODO ESCOVABRAS C/12

DZ

1

R$ 85,95 R$

85,95

88

VASSOURA PET

DZ

1

R$ 128,41 R$

128,41

89

ESPONJA BRILHUS C/50

CX

1

R$ 59,03 R$

59,03

90

PAPEL TOALHA SCALA C/12

FD

25

R$ 68,35 R$

1.708,75

91

SACO P/ LIXO 15LT LEVFORT C/10

PCT

216

R$ 3,11 R$

671,76

92

SACO P/ LIXO 50LT LEVFORT C/10

PCT

250

R$ 4,14 R$

1.035,00

93

SACO P/ LIXO 100LT LEVFORT C/5

PCT

250

R$ 4,45 R$

1.112,50

94

SACO P/ LIXO 200LT KATALIXO C/5

PCT

250

R$ 5,70 R$

1.425,00

95

MOP BRILHUS SEK C/ CABO

UND

8

R$ 23,82 R$

190,56

96

BRILHUS MOP ESFREGÃO ALGODÃO C/ CABO

UND

10

R$ 20,71 R$

207,10

97

BOM AR WICK 360ML C/12

CX

3

R$ 134,62 R$

403,86

98

ALCOOL EM GEL BRILUX 500G C/12

CX

12

R$ 236,10 R$

2.833,20

99

ALCOOL LIQUIDO SANTA CRUZ 1L C/12

CX

6

R$ 113,91 R$

683,46

100 AMACIANTE DOWNY C/12

CX

5

R$ 25,89 R$

129,45

101 ESCOVÃO PIAÇAVA C/12

DZ

2

R$ 100,45 R$

200,90
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102 VASSOURA EM NYLON ESCOVABRAS

UND

16

R$ 30,03 R$

480,48

103 ESCOVA P/ VASO C/ SUPORTE

UND

25

R$ 10,87 R$

271,75

104 PALHA DE AÇO ASSOLAN C/14

PCT

16

R$ 18,12 R$

289,92

105 AGUA SANITARIA Q´BOA C/12

CX

25

R$ 44,53 R$

1.113,25

VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 96.621,44 (noventa e seis mil e seiscentos e vinte e um reais e quarenta e quatro
centavos)
5. DA REQUISIÇÃO, DO LOCAL E DO RECEBIMENTO DOS OBJETOS
5.1. O fornecimento será efetuado de acordo com a necessidade do setor requisitante, a partir da
assinatura do instrumento de contrato, conforme o caso, pelo(s) contratado(s), não se admitindo
recusa da parte deste (s) em decorrência de sobrecarga na sua capacidade técnica;
5.2. Os produtos/materiais serão requisitados de forma parcelada, de acordo com as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde de Baião e deverão ser entregues na sede deste município;
5.3. O fornecimento ocorrerá em horário comercial, de segunda a sexta- feira e, excepcionalmente, aos
sábados e domingos e feriados, a critério da administração, em virtude da necessidade dos mesmos;
5.4. O fornecimento dos produtos/materiais deverá ser autorizado expressamente pela respectiva
Unidade Administrativa (Secretaria Municipal de Saúde de Baião), através de requisição própria impressa
em 02 (duas) vias que comprovem a realização do fornecimento;
5.5. O controle será efetuado com base nas solicitações citadas no subitem 5.4 acima, devendo conter os
seguintes requisitos: a data e a hora do fornecimento, identificação do fornecedor, o tipo dos
produtos/materiais, quantidade, preço total em reais, e autorização do setor competente, sendo que uma
via ficará em poder da empresa e a outra via deverá ser entregue à Unidade Administrativa;
5.6. A empresa deverá oferecer e utilizar os recursos e meios necessários e suficientes para a supervisão
e fiscalização da regularidade e correção do fornecimento;
5.7. Os produtos/materiais deverão obedecer às exigências legais, normas do fabricante, padrões de
qualidade e especificações técnicas e demais legislações correlatas;
5.8. A qualidade dos produtos/materiais é de inteira responsabilidade do (s) contratado (s);
5.9. A Fiscalização e aceitação do Objeto será do órgão responsável pelos atos de controle e administração do
contrato decorrente deste processo, através de servidores da Unidade Administrativa, mediante Portaria.
Sendo que os produtos/materiais serão recebidos depois de conferidas as especificações, quantidades e
preços pactuados contratualmente e prazo de validade dos mesmos (quando for o caso).
6. DO PAGAMENTO
6.1. Os pagamentos pelo fornecimento do objeto deste Termo de Referência serão efetuados de acordo
com a apresentação da respectiva nota fiscal, na qual deverá constar atestado de recebimento dos
produtos/materiais firmado por representante do Município de Baião, devidamente identificado.
6.2. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias após a entrega da nota fiscal, que deverá estar
acompanhada do respectivo recibo.
6.3. Em casos de devolução de nota fiscal para se produzir correções julgadas necessárias, o prazo para
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pagamento do documento devolvido passará a contar após a sua reapresentação com as correções
devidamente produzidas.
6.4. Os valores pertinentes a eventuais sanções pecuniárias aplicadas à CONTRATADA serão descontados
dos pagamentos devidos à mesma.
7. VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
7.1. O Prazo de Vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses; a partir de sua data e
assinaturas, prorrogável nos termos da legislação Vigente, em especial, ao que determina o art. 12, do Decreto
Federal nº 7892/2013.
8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1. A qualidade dos produtos deverá ser rigorosamente àquele descrito no Registro de Preços e Nota de
empenho, não sendo aceito em nenhuma hipótese, outro diverso daquele.
8.2. Os preços cotados incluem todas as despesas de custo, seguro, frete, encargos fiscais, comerciais, sociais
e trabalhistas ou de qualquer outra natureza.
8.3. Durante a Vigência da Ata, a CONTRATADA deverá atender prontamente às requisições e especificações
do TERMO DE REFERÊNCIA para REGISTRO DE PREÇOS (SRP), a partir da solicitação através de ordem
de compra/requisição do Setor solicitante.
8.4. Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais,
fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, bem como pelo seguro para garantia de pessoas e
equipamentos sob sua responsabilidade, devendo apresentar, de imediato, quando solicitados, todos e
quaisquer comprovantes de pagamento e quitação.
8.5. Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 70 do Código de Processo Civil,
no caso de, em qualquer hipótese, os empregados da CONTRATADA intentarem reclamações trabalhistas
contra a Contratante.
8.6. Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, registro profissional de pessoal necessário,
bem como pelo cumprimento das formalidades exigidas pelas Leis Trabalhistas, Sociais e Previdenciárias.
8.7. Providenciar afastamento imediato, das dependências da sede da CONTRATANTE, de qualquer
empregado cuja permanência seja por ela considerada inconveniente.
8.8. Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus empregados, no desempenho
do fornecimento dos produtos/materiais objeto do presente Termo de Referência.
8.9. Manter, na direção do fornecimento, representante ou preposto capacitado e idôneo que a represente,
integralmente, em todos os seus atos.
8.10. Apresentar, no caso de pessoa jurídica, a cada pagamento, quando houver fornecimento do objeto, a
quitação para com a Seguridade Social (CND) e FGTS.
8.11. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas.
8.12. Não prestar declarações ou informações sem prévia autorização por escrito da CONTRATANTE
a respeito do presente contrato e do fornecimento a ele inerentes;
8.13. Realizar os fornecimentos com pessoal, seus empregados, devidamente capacitados e registrados
segundo as normas da Lei ou terceiros devidamente contratados e habilitados pela CONTRATADA;
8.14. Manter equipe técnica para o fornecimento do objeto, assistência técnica e manutenção, durante o prazo
de execução do fornecimento (quando for o caso);
8.15. Cumprir os fornecimentos conforme disposições do presente Termo de Referência;
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8.16. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados à Prefeitura ou a terceiros, por ação ou omissão no
fornecimento do presente objeto.
8.17. Prestar as informações e esclarecimentos sempre que solicitados pela Contratante.
8.18. Após a emissão da Ordem de Compras, a empresa contratada terá o prazo de até 24 (vinte e quatro)
horas para início do fornecimento do objeto solicitado.
8.19. O descumprimento, injustificado do prazo fixado, no item anterior para execução do fornecimento
acarretará em multa pecuniária diária, nos termos do Edital e Contrato firmado, ficando o(s) Contratado(s)
sujeito(s) às penalidades previstas na Lei 8.666/93.
9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
9.1. Responsabilizar-se pela lavratura da Ata e respectivo contrato se for o caso, com base nas disposições
da Lei 8.666/93 e suas alterações.
9.2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o fornecimento dos produtos/materiais.
9.3. Acompanhar, controlar e avaliar o fornecimento dos produtos/materiais, através da unidade
responsável por esta atribuição.
9.4. Zelar para que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigações assumidas com a
Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para o
fornecimento dos produtos/materiais.
9.5. Serão considerados para efeito de pagamento os produtos/materiais efetivamente fornecidos pela
Contratada e aprovados pelo setor responsável pelo recebimento.
10. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO
10.1. A fiscalização e acompanhamento do fornecimento dos produtos/materiais serão exercidos pela
Secretaria Municipal de Saúde de Baião/PA através de servidor previamente designado, que se
responsabilizará.
10.1.1. Pelo recebimento das Notas Fiscais/Faturas, como também, realizar devida conferência, para
verificar se encontra em conformidade com o fornecimento.
10.1.2. Pelas anotações em registro próprio, de todas as ocorrências relacionadas ao fornecimento dos
produtos/materiais.
10.2. As entregas dos objetos serão feitas no Município de Baião/PA, dentro das condições, prazo e preços
ajustados em sua proposta prevista no certame, conforme especificação deste Termo de Referência.
10.3. O recebimento dos produtos/materiais ficará a cargo do fiscal do contrato, designado pelo gestor dessa
municipalidade.
10.4. Assinado o contrato, o respectivo objeto pactuado será recebido:
a) Provisoriamente, no ato da entrega, para posterior verificação da conformidade do objeto, com as
especificações contidas no Termo de Referência, mediante a emissão do Termo de Recebimento
Provisório;
b) Definitivamente, em até 10 (dez) dias úteis, após a verificação da qualidade, quantidade dos
produtos/materiais, e consequente aceitação, feita a análise da conformidade com vistas às
especificações contidas no Termo de Referência.
10.5. Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os produtos/materiais estão em desacordo com a
proposta, após a notificação por escrito à empresa, serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso
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o pagamento, até que sanada a situação.
10.6. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do
objeto, nem ético-profissional pela perfeita entrega do objeto pactuado, dentro dos limites estabelecidos pela lei
ou por este instrumento.
10.7. Se houver recusa do objeto, no todo ou em parte, a CONTRATADA deverá proceder à substituição, sem
qualquer ônus para a Administração e dentro de prazo máximo de 5 (cinco) dias, ou demonstrar a
improcedência da recusa, no prazo máximo de 2 (dois) dias de sua ocorrência.
10.8. Na ocorrência desta hipótese, a empresa providenciará, através de representante credenciado, a retirada
do produto/material no prazo máximo de 48 horas após o recebimento da comunicação.
11. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso deste processo e da
contratação é aquela que estará prevista no Edital.
11.2 Quaisquer informações, esclarecimentos ou dados fornecidos verbalmente por servidores do Município,
inclusive membros da equipe de apoio, não serão considerados nem aceitos como argumentos para
impugnações, reclamações, reivindicações, etc., por parte dos licitantes. Qualquer informação ou esclarecimento
deverá ser solicitado por escrito através do endereço constante no preâmbulo do Edital.
11.3 - O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital será o da
Comarca de Baião-PA.

ANEXO II
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2020-SMS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052020001

MODELO DE DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO.
(EXIGIDA SOMENTE EM CASO POSITIVO)

_________________________________ (nome da empresa), CNPJ n°___________, sediada na
__________________________ (endereço completo), declara a superveniência do(s) fato(s) a seguir, o(s)
qual(is) poderá(ão) constituir-se em impeditivo(s) de nossa habilitação no procedimento em apreço.
Local e data.

________________________________
Assinatura e carimbo do licitante
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ANEXO III
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2020-SMS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052020001

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS
____________________________ (nome da empresa), inscrito no CNPJ n.º _________________, por
intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) _________________, portador(a) da Carteira de Identidade n.º
______________ e do CPF n.º __________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da
Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.
Local e data.

________________________________
Assinatura e carimbo do licitante
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ANEXO IV
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2020-SMS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052020001

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa _________________________________, CNPJ n.º ______________________________, declara a
Secretária Municipal de Saúde/AP, para fins de participação no procedimento licitatório, PREGÃO ELETRÔNICO
SRP Nº 001/2020-SMS, cumprir plenamente todos os requisitos de habilitação, nos termos do artigo 4º, inciso VII
da Lei nº 10.520/2002, estando ciente da responsabilidades administrativa, civil e penal.

Local e data.
________________________________
Assinatura e carimbo do licitante
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ANEXO V
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2020-SMS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052020001

MODELO DE ATESTADO (OU DECLARAÇÃO) DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, para fins de prova junto a Órgãos Públicos, que a empresa_________________
_____________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ____________________________, estabelecida
________________________________________: ..........................................., executou (ou executa) para esse
Órgão
ou
empresa
(identificar
o
declarante)
o(s)
seguinte(s)
Produto(s):
_________________________________ _________________________________ Declaramos, ainda, que os
compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos registros, até a
presente data, que a desabone comercialmente ou tecnicamente a empresa acima.
Local e data.
________________________________
Assinatura e carimbo

Observação: emitir em papel que identifique a entidade expedidora
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ANEXO VI
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2020-SMS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052020001
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

_____(representante legal da empresa)__,como representante devidamente constituído da empresa:
(empresa licitante) ,CNPJ:______________________,doravante denominada licitante, para fins do Edital do
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2020-SMS, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal
Brasileiro, que:
a) A PROPOSTA apresentada para participar do certame acima identificado, foi elaborada de maneira
independente pelo Licitante e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame, por qualquer
meio ou qualquer pessoa.
b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do presente certame não foi informada,
discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame.
c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante
potencial ou de fato do certame.
d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar deste certame, não será, no todo ou em parte, direta
ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da
adjudicação do objeto da referida licitação.
e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do pregão não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial
das propostas; e
f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e
informações para firmá-la.
Local e data.
________________________________
Assinatura e carimbo do licitante
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ANEXO VI.a
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2020-SMS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052020001
MODELO DE ELABORAÇÃO DE PROPOSTA
CNPJ:
Endereço:
Cidade
Fone:

/ Estado:
/ Fax:

/ E-mail:

À COMISSÃO PERMANENTE de Licitação – CPL/SMS
Sr. PREGOEIRO,
Nossa proposta para cumprir o Objeto desta licitação nos termos estabelecidos no Edital e seus anexos é a
seguinte:

ITEM

ESPECIFICAÇÃO DO
PRODUTO

QUANT UNID.

MARCA

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

VALOR
GLOBAL
DA
PROPOSTA
POR
EXTENSO:
_________________________________________________
Prazo de Execução: (........) dias a contar da data do recebimento da Nota de Empenho pelo Órgão Gerenciador.
Declaramos que nos valores acima registrados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o
objeto ofertado, tais como fretes, impostos, taxas, contribuições e demais encargos relacionados no instrumento
convocatório. Declaramos ainda que, concordamos com todos os termos do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO
SRP Nº 001/2020-SMS e seus Anexos.
Validade da Proposta: ________________.
Local/Data
__________________________
(Assinatura do representante)
NOME:
RG:
CPF:
Cargo na Empresa
Obs.: Esta proposta deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante.
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ANEXO VII
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2020-SMS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052020001

MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº XXXX/XXXX-CPL/SMS

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAIÃO-PA E A
EMPRESA XXXXXXXXX, PARA O FORNECIMENTO DE
INSUMOS VEICULARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DA XXXXXXXXX(SECRETARIA AOU FUNDO) DA SECRETÁRIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAIÃO-PA.

Pelo presente instrumento a SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ nº 17.545.698/0001-23, através
d(a) Secretário(a) Municipal sua Excelência o(a) Senhor(a) XXXXXXXXXXXXX, Brasileiro(a), estado civil,
profissão, com RG nº 00000/UF e CPF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado(a) na Rua XXXXXXXXXX, nº
XXXXX, Bairro XXXXXXXXXX, doravante simplesmente denominado(a) como PROMITENTE CONTRATANTE,
e a Empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, sito a
XXXXXXXXXXXXXXXXX, nº XXX, Bairro: XXXXXXXXX, cidade de XXXXXXX, inscrita no CNPJ sob n°
XX.XXX.XXX/XXXX-XX, neste ato representada por seu representante Legal xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
Nacionalidade, estado civil, profissão, RG nº 00000/UF e CPF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado(a) na
Rua XXXXXXXXXX, nº XXXXX, Bairro XXXXXXXXXX, denominada PROMITENTE CONTRATADA, Acordam e
ajustam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei n° 8.666/93, de 21 de julho de 1993 e legislação
pertinente, assim como pelas condições do Edital e do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2020-SMS, pelos
termos da proposta da Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e
responsabilidades das partes.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL:
1. As disposições inseridas no presente Contrato encontram embasamento legal no Art. 37, caput, da
Constituição Federal, nas normas definidas na Lei n.º 10.520/02, no Decreto Federal nº 5.450/2005 e
subsidiariamente na Lei n.º 8.666/93 e no edital e seus anexos do Procedimento Licitatório deflagrado na
Modalidade Pregão na forma Eletrônica, devidamente homologado no dia XX de XXXXXXXX de XXXX oriundo
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do Processo Administrativo Nº 052020001.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO:
1. Constitui objeto do presente Instrumento o Fornecimento de insumos para veículos automotores, visando
atender as necessidades das Secretarias e Fundos Municipais de Baião-PA, conforme especificações constantes
no Termo de Referência, no Termo de Referência e anexos do Procedimento Licitatório.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO:
1. O valor atribuído ao presente Contrato é de R$ ........... (......................). Considerando que nos preços
ajustados já se incluem todos os impostos, taxas, carregamento, transporte e outros que, direta ou indiretamente,
incidam ou venham a incidir na contratação.
2. O valor total Corresponde a Aquisição dos ITENS conforme características e valores abaixo:
ITEM

ESPECIFICAÇÃO DO
ITEM

QUANT UNID.

MARCA

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL DOS ITENS
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
1. As despesas oriundas deste contrato correrão à conta dos recursos orçamentários consignados ao
Contratante:
1.1. Função: XXXXXXXXX; Sub-função: XXXXXXXXXXXX; Programa: XXXXXXXXXXX; Ação/Projeto:
XXXXXXXXXXX; Elemento de Despesa: XXXXXXXXXXXX; Fonte de Recursos: XXXXXXXXXXXXX.
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO:
1. O pagamento será efetuado à CONTRATADA por intermédio de Ordem Bancária, que será emitida no prazo
de até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento dos materiais, compreendida nesse período a fase de
ateste da Nota Fiscal/Fatura, que deverá conter o endereço, o CNPJ, os números do Banco, da Agência e da
Conta Corrente da empresa, o número da Nota de Empenho se for o caso, a descrição do objeto e seu valor em
moeda corrente nacional, de acordo com as condições constantes na proposta da empresa e aceitas pela
CONTRATANTE.
2. Para execução do pagamento de que trata o subitem 13.1, a CONTRATADA deverá fazer constar como
beneficiário/cliente da Nota Fiscal/Fatura correspondente, emitida sem rasuras, a Secretária Municipal de
Saúde, CNPJ nº 17.545.698/0001-23.
3. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, desde que não haja vedação legal para tal opção
em razão do objeto executado, ela deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida
comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.
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4. A emissão da ordem bancária será efetivada após a Nota Fiscal/Fatura ser conferida, aceita e atestada pelo
Fiscal do contrato, ou seu substituto, e ter sido verificada a regularidade fiscal e trabalhista da CONTRATADA,
mediante consulta on-line ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), ao Cadastro
Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ e à
Certidão Negativa (ou Positiva com efeito de Negativa) de Débitos Trabalhistas (CNDT).
5. O respectivo documento de consulta as certidões deverão ser anexadas ao processo de pagamento.
6. Havendo rasura ou erro na Nota Fiscal/Fatura ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, a
CONTRATADA será avisada, pela CONTRATANTE, para adotar as medidas saneadoras necessárias, ficando o
pagamento pendente nesse interim. Nesta hipótese, o prazo para pagamento se reiniciará após a regularização
da situação e/ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.
7. Constatada a situação de irregularidade em quaisquer das certidões da CONTRATADA, a mesma será
notificada, por escrito, sem prejuízo do pagamento pelo objeto já executado, para, num prazo de 05 (cinco) dias
úteis, regularizar tal situação ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, sob pena de anulação da contratação.
8. O prazo para regularização ou encaminhamento de defesa de que trata o subitem anterior poderá ser
prorrogado uma vez e por igual período, a critério da CONTRATANTE.
9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administração deverá comunicar
aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal e trabalhista quanto à inadimplência do
fornecedor, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado pela Administração, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
10. Persistindo a irregularidade, a Administração deverá adotar as medidas necessárias à anulação da
contratação, nos autos dos processos administrativos correspondentes, assegurada à CONTRATADA a ampla
defesa.
11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela
anulação da contratação, caso a CONTRATADA não regularize sua situação junto ao SICAF.
12. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade do órgão ou entidade contratante, não será
rescindido o contrato em execução com empresa ou profissional inadimplente no SICAF.
13. A critério da CONTRATANTE, poderão ser utilizados os créditos existentes em favor da CONTRATADA
para compensar quaisquer possíveis despesas resultantes de multas, indenizações, inadimplências
contratuais e/ou outras de responsabilidade desta última.
14. No caso de eventual atraso de pagamento e, mediante pedido da CONTRATADA, o valor devido será
atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo pagamento, pelo
Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula:
AF = [(1 + IPCA/100)N/30 –1] x VP, onde:
AF=atualização financeira;

Av. Antônio Baião, S/N Centro – CEP: 68.465-000 – Baião – Pará.
E-mail: ssaudebaiao@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
IPCA=percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir da data do
adimplemento da etapa;
N=número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;
VP=valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.
CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO:
1. O presente Contrato terá vigência de XX (XXXX) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ser
prorrogado, em conformidade com o art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93, mediante celebração de aditamento.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
1. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
1.1. Assinar o Contrato no prazo máximo de 05(três) dias, sendo este prazo prorrogável por igual período,
conforme § 1º do Art. 64 da Lei 8.666/93.
1.2. A qualidade dos produtos deverá ser rigorosamente àquele descrito no Registro de Preços e Nota de
empenho, não sendo aceito em nenhuma hipótese, outro diverso daquele.
1.3. Os preços cotados incluem todas as despesas de custo, seguro, frete, encargos fiscais, comerciais, sociais e
trabalhistas ou de qualquer outra natureza.
1.4. Durante a Vigência da Ata, a CONTRATADA deverá atender prontamente às requisições e especificações do
TERMO DE REFERÊNCIA para REGISTRO DE PREÇOS (SRP), a partir da solicitação através de ordem de
compra/requisição do Setor solicitante.
1.5. Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais, fiscais,
quer municipais, estaduais ou federais, bem como pelo seguro para garantia de pessoas e equipamentos
sob sua responsabilidade, devendo apresentar, de imediato, quando solicitados, todos e quaisquer
comprovantes de pagamento e quitação.
1.6. Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 70 do Código de Processo Civil,
no caso de, em qualquer hipótese, os empregados da CONTRATADA intentarem reclamações trabalhistas
contra a Contratante.
1.7. Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, registro profissional de pessoal necessário,
bem como pelo cumprimento das formalidades exigidas pelas Leis Trabalhistas, Sociais e Previdenciárias.
1.8. Providenciar afastamento imediato, das dependências da sede da CONTRATANTE, de qualquer empregado
cuja permanência seja por ela considerada inconveniente.
1.9. Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus empregados, no desempenho do
fornecimento dos produtos/materiais objeto do presente Termo de Referência.
1.10. Manter, na direção do fornecimento, representante ou preposto capacitado e idôneo que a represente,
integralmente, em todos os seus atos.
1.11. Apresentar, no caso de pessoa jurídica, a cada pagamento, quando houver fornecimento do objeto, a
quitação para com a Seguridade Social (CND) e FGTS.
1.12. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas.
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1.13. Não prestar declarações ou informações sem prévia autorização por escrito da CONTRATANTE a
respeito do presente contrato e do fornecimento a ele inerentes;
1.14. Realizar os fornecimentos com pessoal, seus empregados, devidamente capacitados e registrados
segundo as normas da Lei ou terceiros devidamente contratados e habilitados pela CONTRATADA;
1.15. Manter equipe técnica para o fornecimento do objeto, assistência técnica e manutenção, durante o prazo de
execução do fornecimento (quando for o caso);
1.16. Cumprir os fornecimentos conforme disposições do presente Termo de Referência;
1.17. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados à Prefeitura ou a terceiros, por ação ou omissão no
fornecimento do presente objeto.
1.18. Prestar as informações e esclarecimentos sempre que solicitados pela Contratante.
1.19. Após a emissão da Ordem de Compras, a empresa contratada terá o prazo de até 24 (vinte e quatro) horas
para início do fornecimento do objeto solicitado.
1.20. O descumprimento, injustificado do prazo fixado, no item anterior para execução do fornecimento acarretará
em multa pecuniária diária, nos termos do Edital e Contrato firmado, ficando o(s) Contratado(s) sujeito(s) às
penalidades previstas na Lei 8.666/93.
1.21. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, cujas reclamações se obriga a
atender prontamente.
2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
2.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela contratada, de acordo com as especificações
constantes do termo de referência e dos termos de sua proposta.
2.2. Prestar as informações e esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pela Contratada.
2.3. Efetuar os pagamentos à contratada nas condições estabelecidas neste Contrato.
2.4. Notificar a contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução do objeto,
fixando prazo para a sua correção;
2.5. Relacionar-se com a Contratada, exclusivamente, por meio de pessoa por ela formalmente indicada.
2.6. Aplicar sanções administrativas quando se fizerem necessárias, após o direito da ampla defesa e do
contraditório, nos termos das Leis 8.666/93 e 10.520/2002.
2.7. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal/fatura fornecida pela contratada;
2.8. Outras obrigações específicas ao objeto, firmada quando da elaboração do contrato.
2.9. Responsabilizar-se pela lavratura da Ata e respectivo contrato se for o caso, com base nas disposições da
Lei 8.666/93 e suas alterações.
2.10. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o fornecimento dos produtos/materiais.
2.11. Acompanhar, controlar e avaliar o fornecimento dos produtos/materiais, através da unidade responsável
por esta atribuição.
2.12. Zelar para que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigações assumidas com a
Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para o
fornecimento dos produtos/materiais.
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CLÁUSULA OITAVA – DA EXECUÇÃO/ENTREGA DO OBJETO:
1. A Entrega dos itens deverá ocorrer em até 24 (vinte e quatro) horas, após a Emissão e recebimento da Nota
de Empenho ou Ordem de Fornecimento.
2. O prazo acima poderá ser prorrogado por igual período, desde que, a prorrogação seja solicitada até 02(dois)
dias úteis antes do encerramento do Prazo estipulado no item acima, e devidamente justificada pelo(a)
Fornecedor(a) e aceita pela Secretária Municipal de Saúde..
3. Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei nº 8.666/93, o bem a ser adquirido será recebido da seguinte
forma:
3.1. Provisoriamente: Quando a CONTRATADA entregar os materiais à CONTRATANTE, esta fará a
verificação do atendimento das especificações técnicas constantes da Proposta e do Termo de Referência, em
especial, por meio da conferência do Manual do Fabricante, ou documento similar. Em caso de aceitação
provisória, será emitido Termo de Aceite Provisório, assinado pelas partes.
3.1.2. Caso os produtos não satisfaçam as especificações técnicas obrigatórias, não haverá a aceitação
provisória de que trata o subitem 4.1.
3.2. Definitivamente: após o recebimento provisório, a CONTRATANTE terá até 10 (dez) dias úteis, para
realizar testes de conformidade. Em caso de aceitação definitiva, será emitido Termo de Aceite Definitivo,
assinado pelas partes.
3.2.1. Caso os produtos sejam reprovados nos testes, não haverá a aceitação definitiva de que trata o subitem
4.2.
4. Caso sejam identificados defeitos nos produtos e/ou discrepâncias em relação às especificações exigidas, a
CONTRATADA deverá promover a substituição do(s) produto(s) recusado(s) em até 10 (dez) dias corridos,
contados do requerimento da Secretária Municipal de Saúde.
5. No caso de rejeição de ITENS, entregues em desconformidade com as especificações deste Termo de
Referência, o prazo para substituição será de 24 (vinte e quatro) horas.
6. O endereço de entrega será na Secretária Municipal de Saúde, localizada na Av. Antônio Baião, S/N Centro –
CEP: 68.465-000 – Baião – Pará.
7. Não será admitida recusa de execução do objeto em decorrência de sobrecarga na sua capacidade
operacional.
CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:
11.1. A gestão e o acompanhamento do contrato ficarão a cargo do Setor Competente e o servidor designado
serão os responsáveis pelo acompanhamento da execução do mesmo.
11.2. Cabe a CPL/SMS, e complementarmente as unidades/setores da CONTRATANTE a fiscalização, a
observância da execução do contrato e das irregularidades encontradas para aplicação das multas cabíveis;
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
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1. A licitante que, dentro do prazo de validade de sua proposta, negar-se a assinar o contrato, deixar de entregar
a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução
de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, poderá ficar impedida de licitar e contratar com A Secretária Municipal de
Saúde de Baião-PA, pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das
demais cominações legais.
2. Salvo por motivo justificado e aceito pela Administração, será aplicada, cumulativamente ou não com outras
sanções, multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta de preço nos seguintes casos:
a) não entrega da documentação no prazo estipulado neste Edital;
b) retirada da proposta de preços após a abertura da sessão de licitação; e
c) recusa em assinar o Contrato de Fornecimento.
3. Nos casos de inexecução parcial ou total do contrato, a contratada ficará sujeita as sanções previstas no art.87,
da Lei nº 8.666/93, a ser aplicada pelo Gestor Municipal, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das cabíveis
cominações legais.
4. A aplicação da sanção prevista no art. 7º, da Lei nº 10.520/2002 e no inciso IV do art. 87, da Lei nº 8.666/93 é
de competência exclusiva Gestor Municipal.
5. Consoante o disposto no § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87, da Lei nº 8.666/93, no caso de não recolhimento de
valores de multas impostas em decorrência de inexecução total ou parcial do contrato, a importância, acrescida
de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, será:
a) descontada dos pagamentos a que fizer jus a CONTRATADA;
b) se o valor a ser pago não for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferença será descontada da garantia
contratual; ou
c) será ajuizada a dívida, consoante o disposto no § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87, da Lei nº 8.666/93, acrescida de
juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.
6. Em qualquer das hipóteses de aplicação de sanções previstas neste capítulo, é assegurada defesa prévia, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação ao contratado.
7. Os atos administrativos de aplicação das sanções previstas neste termo e nos incisos III e IV do art. 87, da Lei
8.666/93, bem como a rescisão contratual, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União e Diário
Oficial do Município.
8. As infrações penais tipificadas nos arts. 89 a 99 da Lei n° 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma
legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO:
1. O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, poderá ensejar a
rescisão do contrato, assim como o não cumprimento pela Contratada dos termos e condições estabelecidos
neste contrato.
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2. Constituem motivos incondicionais para rescisão do contrato as situações previstas nos artigos 77 e 78, na
forma do artigo 79, inclusive com as consequências do artigo 80 da Lei n.º8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DO NOME DA CONTRATANTE:
1. A Contratada não poderá, salvo em curriculum vitae, utilizar o nome do Contratante ou sua qualidade de
contratada em quaisquer atividades de divulgação profissional como, por exemplo, em cartões de visita, anúncios
diversos, impressos etc., sob pena de imediata rescisão do presente contrato.
2. Contratada não poderá, também, pronunciar-se em nome do Contratante à imprensa em geral, sobre
quaisquer assuntos relativos às atividades deste, bem como a sua atividade profissional, sob pena de imediata
rescisão contratual e sem prejuízo das demais cominações cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS FORTUITOS, DE FORÇA MAIOR OU OMISSOS:
1. Tal como prescrito na lei, o Contratante e a Contratada não serão responsabilizados por fatos
comprovadamente decorrentes de casos fortuitos ou de força maior, ocorrências eventuais cuja solução se
buscará mediante acordo interpartes.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO:
1. Compete a ambas as partes, de comum acordo, salvo nas situações tratadas neste instrumento, na Lei n.º
8.666/93 e em outras disposições legais pertinentes, realizar, via termo aditivo e/ou apostilamentos, as alterações
contratuais que julgarem convenientes.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA SUBCONTRATAÇÃO:
1. É expressamente vedada a subcontratação do objeto deste Contrato e do Termo de Referência, sob
pena de rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA GARANTIA:
1. A CONTRATADA deverá prestar garantia técnica contra defeitos de fabricação, defeitos de materiais ou de
manufatura, vícios – aparentes ou ocultos –, pelo período mínimo de 12 meses, contado do recebimento do
produto.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO:
1. Os litígios decorrentes deste Contrato serão dirimidos no foro da comarca de Baião-PA, pela Justiça Estadual
ou Federal (quando cabível), nos termos do Código de Processo Civil.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
1. O presente contrato entrará em vigor a partir da data de sua assinatura e terá eficácia a partir da publicação de
seu extrato nos Diários Oficiais do Município e da União.
2. E por estarem justas e combinadas, as partes assinam este instrumento, por seus representantes, em 03 (três)
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vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que também o assinam.
Baião-PA, XXXX de XXXXX de 2020.
__________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
(Contratante)
_________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
EMPRESA
(Contratada)
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ANEXO VIII
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2020-SMS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052020001

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
PROCESSO:
PREGÃO ELETRÔNICO:
ITEM:
A empresa _________________________________, CNPJ n.º ______________________________, declara a
Secretária Municipal de Saúde/AP, para fins de participação no procedimento licitatório, PREGÃO ELETRÔNICO
SRP Nº 001/2020-SMS, que:






Assumi inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao (a)
Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
Compromete-se a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Compromete-se a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de
mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações
de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;
Tem conhecimento e submete-se ao disposto na Lei n.º 8.078 – Código de Defesa do Consumidor, bem
como, ao Edital e Anexos do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2020-SMS.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.
Local e data.
________________________________
Assinatura e carimbo do licitante
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ANEXO IX
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2020-SMS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052020001
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. _____/XXXX – CPL/SMS
PROCESSO Nº. 26112020/01–CPL/SMS
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2020-SMS
VALIDADE: 12 (doze) meses
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/ MF sob o
nº 17.545.698/0001-23, com sede Na Av. Antônio Baião, S/N Centro – CEP: 68.465-000 – Baião – Pará, por
Intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, através de seu(ua) Secretário(a) o(a) Senhor(a)
XXXXXXXXXXXXXXXXX, (Nacionalidade), (estado Civil), com RG nº 00000/UF e CPF nº 000.000.000-00,
residente e domiciliado(a) na XXXXXXXXXX, nº XXXXX, Bairro XXXXXXXXXX, Cidade de XXXXXXX-UF
doravante simplesmente denominado(a) como ÓRGÃO GERENCIADOR,
e a empresa
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ nº. XXXXXXXXXXXX, localizada na XXXXXXXXXX, nº XXXXX,
Bairro XXXXXXXXXX, Cidade de XXXXXXX-UF, neste ato representada por XXXXXXXXXXXXXXXXXX,
(Nacionalidade), (estado Civil), inscrito(a) no CPF nº 000.000.000-00e no RG nº 00000/UF, residente e
domiciliado(a) na XXXXXXXXXX, nº XXXXX, Bairro XXXXXXXXXX, Cidade de XXXXXXX-UF, doravante
simplesmente denominado(a) como FORNECEDOR, cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2020-SMS para os itens/Itens abaixo dispostos, atendendo as condições
previstas no instrumento convocatório, e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes
às normas constantes na Lei nº 10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993
e respectivas alterações, conforme as disposições a seguir:
1 DO OBJETO
1.1 A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E DE LIMPEZA
PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOAQUIM, POSTOS DE SAÚDE E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL
SAÚDE DE BAIÃO, conforme especificações constantes no Termo de Referência, Anexo I do Edital do
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2020-SMS, que passa a fazer parte desta Ata.
2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1. O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data
de sua publicação.
3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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3.1. Órgão Gerenciador da ata de registro de preços será a Secretaria Municipal de Saúde de Baião.
3.1. Órgãos Participantes: Secretaria Municipal de Saúde de Baião.
4. DOS PREÇOS REGISTRADOS
4.1. Os preços, a empresa, as quantidades e as especificações dos Produtos registrados na presente Ata
encontram-se indicados nos quadros abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no certame
licitatório:
EMPRESA REGISTRADA:
CNPJ:
ENDEREÇO:
Nº

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

QUANT

MARCA

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

5 DO CONTRATO
5.1 A critério do Gestor do Municipal, obedecida à ordem de classificação, o(s) licitante(s) vencedor(s), cujo(s)
preço(s) tenha(m) sido registrado(s) na Ata de Registro de Preço, será(ão) convocado(s) para retirar a nota de
empenho, a qual substituirá o contrato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da
convocação, estando as obrigações assumidas vinculadas à proposta, aos lances, ao edital e à respectiva Ata.
5.2 O Sistema de Registro de Preços não obriga o fornecimento dos materiais, nem mesmo nas quantidades
indicadas no Anexo I, podendo a Administração promover a execução do Objeto em unidades de acordo com
suas necessidades.
5.3 A Comissão Especial de Licitação não está obrigada, durante o prazo de validade do registro de preços
decorrente deste certame, a firmar as contratações que dele poderão advir, podendo realizar licitação específicas
para os Produtos pretendidos, ficando assegurada ao beneficiário do registro a preferência de fornecer os
materiais em igualdade de condições.
5.4 O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro
quando a Comissão Especial de Licitação, após realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é
igual ou maior que o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado,
igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação.
5.5 Os preços ofertados e registrados serão irreajustáveis.
5.6 A presente Ata poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha
participado do certame licitatório, mediante prévia consulta a gestor da Comissão Especial de Licitação,
observadas, ainda, as demais regras impostas no do Decreto Municipal n.º 178/2017.
6 - DO PAGAMENTO
6.1. O pagamento será realizado mensalmente, devendo a empresa CONTRATADA emitir Fatura/Nota Fiscal
Única, correspondente ao fornecimento dos materiais, sem rasuras, em letra legível, fazendo constar na mesma
o número da conta bancaria, o nome do banco e respectiva agência, bem como anexar cópia das requisições
emitidas pela CONTRATANTE.
6.2. O pagamento ocorrerá em até 30 dias, após a apresentação das respectivas faturas atestadas pelo servidor
especialmente designado.
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6.3. Os valores acordados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do contrato.
6.4. É condição para o pagamento do valor constante da Nota Fiscal/Fatura, a prova de regularidade com o
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com a
Receita Federal e com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Caso as certidões negativas que estiverem
com as validades expiradas, o pagamento da Nota Fiscal será retido até a apresentação de novas certidões
válidas dentro do prazo de pagamento.
7. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
7.1. Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da ata, o preço, e as
especificações dos Produtos registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação.
7.2. Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas.
7.3. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de
adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades.
7.4. Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com
aqueles registrados na ata.
7.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata.
7.6. Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto ao interesse em
Fornecer os Produtos a outro(s) órgão da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente
Ata, conforme item 5.6.
8. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA
8.1. Fornecer os Produtos obedecendo rigorosamente ao disposto no anexo I (Termo de Referência) do Edital do
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2020-SMS;
8.2. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO
GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente Ata;
8.3. Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da presente Ata;
8.5. Obrigar-se ao acréscimo de 25% (vinte cinco por cento) dos contratos advindos desta ata, estipulado no
Edital do Pregão Eletrônico SRP n.º 001/2020-SMS, conforme art. 65, § 1º da Lei 8.666/93.
8.6. Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, quanto à
aceitação ou não dos Produtos a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar
o interesse de utilizar a presente Ata, conforme item 5.6.
9. DAS PENALIDADES
9.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a Secretária Municipal de Saúde, pelo prazo de até 05 (cinco)
anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e demais cominações referidas na Lei nº 8.666/93, no que
couber garantido o direito prévio da ampla defesa, o licitante que:
a) Deixar de entregar a documentação exigida no Edital.
b) No prazo determinado, não assinar a Ata de Registro de Preços ou não retirar a Nota de Empenho;
c) Apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;
d) Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão;
e) Não mantiver a proposta, injustificadamente;
f) Falhar ou fraudar na execução do contrato;
Av. Antônio Baião, S/N Centro – CEP: 68.465-000 – Baião – Pará.
E-mail: ssaudebaiao@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
g) Comportar-se de modo inidôneo;
h) Cometer fraude fiscal.
9.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, o Gestor da Comissão Especial de Licitação,
garantida a defesa prévia, poderá aplicar ao licitante vencedor as seguintes sanções:
a) Advertência;
b) A inexecução total do ajuste ou execução total em desacordo com o edital/contrato implica no pagamento de
multa de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato.
9.2.1. O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, poderá ensejar a
rescisão do contrato.
9.3. As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida no
prazo de até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, casos não cumpridos, serão cobrados
judicialmente.
9.4. Compete ao Gestor Municipal a aplicação das penalidades previstas na ata, facultada a defesa do
interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação.
9.5. Da aplicação das penalidades previstas nos itens 18.1 e 18.2 caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, contados da notificação, que será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato, a
qual poderá reconsiderar a sua decisão, ou, fazê-lo subir devidamente informados.
10. DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
10.1. O(s) contrato(s) advindo(s) da presente Ata poderá(ão) sofrer alterações, obedecidas às disposições
contidas no art. 65, da Lei 8.666/93.
10.2. O gerenciador desta Ata de Registro de Preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a
finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata;
10.2.1. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores
a média daqueles apurados pela Comissão Permanente de Licitação, por intermédio do órgão gerenciador do
registro de preços;
10.3. Quando o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao preço médio praticado no mercado, o órgão
gerenciador solicitará ao detentor da ata, por escrito, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo aos
níveis definidos nos termos do subitem anterior;
10.3.1. Caso o detentor da ata não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso assumido,
devendo o órgão gerenciador convocar os demais licitantes, visando igual oportunidade de negociação;
10.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o detentor da ata, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
a) liberar o detentor da ata do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade
dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento dos
materiais;
b) convocar os demais detentores da ata visando igual oportunidade de negociação.
10.5. Não havendo êxito nas negociações de que tratam os subitens anteriores, o órgão gerenciador deverá
proceder à revogação da Ata de Registro de Preços.
11 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
11.1 O detentor da ata, assegurados o contraditório e a ampla defesa, terá seu registro cancelado quando:
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a) Não cumprir as obrigações da presente Ata;
b) Não retirar a nota de empenho no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;
c) Não aceitar reduzir seu preço registrado na hipótese de este se apresentar superior aos praticados no
mercado;
d) Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;
11.2 O detentor da Ata poderá solicitar o cancelamento de seu registro, na ocorrência de fato superveniente que
venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou força maior devidamente,
comprovados.
12. DA PUBLICIDADE
12.1 O (s) preço(s), a (s) quantidade(s), o (s) detentor(es) da ata e a (s) especificação (ões) resumida (s) do
objeto e as quantidades, como também as possíveis alterações da presente Ata, serão publicadas no DOU, DOE
ou DOM, em conformidade com o disposto no art. 11º, inciso III do Decreto Municipal n.º 178/2017.
13. DA DESPESA
13.1 A despesa decorrente da presente Ata serão oriundas de recursos orçamentários da Secretária Municipal
de Saúde.
14 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. Integram a presente ata, independente de transcrição do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052020001,
Edital do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2020-SMS e as propostas, com preços e especificações;
14.2. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente,
serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da cidade de Saúde, com exclusão de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.
14.3. Na contagem de todos os prazos estabelecidos nesta Ata excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do
vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário;
14.3.1. Só se iniciam e vencem os prazos referidos acima em dia de expediente nesta Secretária.
14.3.2. Se o vencimento cair em dia que não houver expediente nesta Secretária Municipal, os prazos de que
trata o subitem 14.3 serão prorrogados para o primeiro dia útil seguinte.
E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento lavrado
em três vias de igual teor e forma e assinado pelas partes e testemunhas abaixo.
Baião-PA,______ de _________________ de 2020.
______________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Órgão Gerenciador
_______________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Fornecedor(a)

Av. Antônio Baião, S/N Centro – CEP: 68.465-000 – Baião – Pará.
E-mail: ssaudebaiao@gmail.com

