ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUSTÓDIA
CNPJ: 10.298.546/0001-24
EDITAL DE LICITAÇÃO – FORNECIMENTO
LICITAÇÃO EXCLUSIVA DAS BENEFICIÁRIAS DA LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006
PROCESSO LICITATÓRIO 042/2020 – FMS

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2020 – FMS

O FUNDO MUNICÍPAL DE SAUDE DE CUSTÓDIA, em conformidade com a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de
1993, e suas alterações e Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, torna público, para o conhecimento dos interessados,
que o recebimento das propostas será até as 08h00min do dia 29 de Julho de 2020, abertura das propostas será às 08h45min
do dia 05 de Agosto de 2020, início da sessão de disputa de preços será as 09h00min do dia 05 de Agosto de 2020. Junto ao
Setor de Licitações, o pregoeiro e equipe de apoio se reunirão com a finalidade de realizar este Pregão Eletrônico do tipo
MENOR PREÇO POR ITEM, processando-se essa licitação nos termos pelo Decreto Federal 7.892/2013 e Decreto Federal
nº 10.024, de 20 de setembro de 2019.
Os procedimentos para acesso ao Pregão Eletrônico estão disponíveis na página inicial do site do Portal de Compras
Públicas: www.portaldecompraspublicas.com.br.
REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências de tempo será considerado o horário de Brasília -DF.
1
1.1.

– DO OBJETO
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE

REAGENTES E MATERIAIS DE CONSUMO PARA LABORATORIO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE, em conformidade com as especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência (Anexo II) e anexo
do edital.
2

– DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1. A participação nesta licitação é restrita às Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e
Microempreendedor Individual (MEI), legalmente autorizados a atuarem no ramo pertinente ao objeto desta licitação, que
atendam a todas as exigências contidas neste Edital e que apresentem a documentação solicitada no local, dia e horário
informados no preâmbulo deste Edital.
2.1.1 - Consideram-se Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor Individual (MEI)
aptos à participação no presente certame, aqueles que preenchem os requisitos do art. 3.º da Lei Complementar Federal n.º
123/2006, alterado pela Lei Complementar nº 147/2014.
2.1 - Não poderão participar deste Pregão:
2.1.1 - Consórcios, grupos ou agrupamentos de pessoas jurídicas ou físicas e jurídicas;
2.1.2 - Empresas que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Município de Custódia;
2.1.3 - Empresas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos da punição.
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3 – DO CREDENCIAMENTO
3.1. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a
presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.
3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e
verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a
responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
4 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
4.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura
da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
4.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de
acesso e senha.
4.3. As Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor Individual (MEI) deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da
LC nº 123, de 2006.
4.4. Incumbirá ao licitante 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.
4.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação
anteriormente inseridos no sistema;
4.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente
ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
4.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados
para avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
5 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
5.1.1. PREÇO UNITÁRIO e GLOBAL.
5.1.2. Marca do produto ofertado;
5.1.3. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência:
indicando, no que for aplicável: modelo, prazo de validade ou de garantia;
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5.2. A proposta deverá conter PREÇO UNITÁRIO e GLOBAL, ou seja, a multiplicação da quantidade estimada do item
pelo respectivo preço unitário (conforme a unidade e a quantidade mencionada abaixo), expresso em reais, sendo o total com
02 (duas) casas decimais, válido para ser praticado desde a data da apresentação da proposta até o efetivo pagamento.
5.3. O licitante deverá considerar, para formulação de sua proposta, as seguintes condições:
5.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam à Contratada.
5.5. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários,
comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou serviços.
5.6. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante,
não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
5.7. O prazo de validade da proposta é fixado em 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
6 – DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.
6.1.

A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local

indicado neste Edital.
6.2.

O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em

conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações
técnicas exigidas no Termo de Referência.
6.3.

Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.4.

A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos

os participantes.
6.5.

A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase

de aceitação.
6.6.

O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de

lances.
6.7.

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema el etrônico,

sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
6.8.

O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preâmbulo.

6.9.

Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras

estabelecidas no Edital.
6.10. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
6.11. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes
apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
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6.12. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo
sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
6.13. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 (dois) minutos e ocorrerá
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
6.14. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.
6.15. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o Pregoeiro, asse ssorado
pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor
preço.
6.16. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo
Pregoeiro.
6.17. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.
6.18. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificação do licitante.
6.19. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá
permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
6.20. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão
pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro
aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
6.21. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
6.22. Em relação a itens não exclusivos para participação de Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e
Microempreendedor Individual (MEI), uma vez encerrada a etapa de lances, o sistema identificará as Microempresas (ME),
Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor Individual (MEI) participantes, procedendo à comparação com os
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicarse o disposto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
6.23. Nessas condições, as propostas de Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor
Individual (MEI) que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão
consideradas empatadas com a primeira colocada.
6.24. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate ,
obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados
após a comunicação automática para tanto.
6.25. Caso a Microempresas (ME), ou Empresas de Pequeno Porte (EPP) e/ou Microempreendedor Individual (MEI) melhor
classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes Microempresas (ME),
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Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor Individual (MEI) que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco
por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
6.26. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e
Microempreendedor Individual (MEI) que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
6.27. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá
haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa
aberto e fechado.
6.28. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da
Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:
6.28.1. Produzidos no País;
6.28.2. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
6.28.3. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
6.28.4. Produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na
legislação.
6.29. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.
6.30. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
6.31. O Pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta
adequada ao último lance ofertado

após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos

complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
6.32. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
7 – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
7.1.

Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação

ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto nº 10.024/2019.
7.2.

O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os percentuais das

contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V,
sob pena de desclassificação.
7.3.

Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado, ou que

apresentar preço manifestamente inexequível.
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7.4.

Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das

propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
7.5.

Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento

das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e
quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.
7.6.

O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade

disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
7.7.

O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada

antes de findo o prazo, e formalmente aceito pelo Pregoeiro.
7.8.

Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam- se os que contenham as características do

material ofertado, tais como: marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo
de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados
pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
7.9.

Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim

sucessivamente, na ordem de classificação.
7.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua
continuidade.
7.11. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance
mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas
neste Edital.
7.12. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o
licitante para que seja obtido preço melhor.
7.13. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
8 – DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS
8.1.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de
habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado.
8.1.2. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos
originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
9 – DA HABILITAÇÃO
Deverão ser encaminhados os seguintes documentos:
9.1– HABILITAÇÃO JURÍDICA
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9.1.1. Registro comercial no caso de empresa individual;
9.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, juntamente com todas as eventuais alterações, ou se for o
caso, o ato constitutivo e a alteração social consolidada devidamente registrada, em se tratando de sociedades comerciais
e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
9.1.3. Inscrição do ato constitutivo no órgão competente, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em
exercício;
9.1.4. Decreto de autorização, devidamente arquivado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade
assim o exigir;
9.1.5. Para as empresas na condição de Microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Instrução Normativa do
DREI nº 10, publicada no DOU do dia 06/12/2013, será comprovada mediante a apresentação da Certidão expedida pela Junta
Comercial.
9.1.6. Para as empresas na condição de MEI, será comprovada mediante apresentação do seguinte documento:
9.1.7. 1 Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCEI disponibilizado no Portal do Microempreendedor
(www.portaldoempreendedor.gov.br);
9.2 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
9.2.1. Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a empresa licitante fornecido
satisfatoriamente, no mínimo 30% (trinta por cento) do total dos produtos arrematados compatíveis e pertinentes com o objeto
deste Edital, devendo o atestado conter, além do nome do atestante, seu endereço e telefone, ou qualquer outra forma de que a
Comissão Permanente de Licitação – CPL possa valer-se para manter contato com a empresa declarante.
9.3 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
9.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);
9.3.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo à sede ou ao domicílio da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;
9.3.3. Certidão de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Quanto a Dívida Ativa e Certidão de Quitação de Tributos
ou Certidão Conjunta) do domicílio ou sede do licitante, fornecida pela Secretaria da Receita Federal SRFB, na forma da Portaria
Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014;
9.3.4. Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei;
9.3.5. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – (FGTS), através do Certificado de
Regularidade do FGTS (CRF), fornecido pela Caixa, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais
instituídos por lei;
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9.3.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente, para comprovar a
inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em atendimento à Lei Federal nº 12.440/11.
9.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA – FINANCEIRA
9.4.1. Certidão negativa de falência ou concordata ou recuperação judicial ou recuperação extrajudicial expedida pelo
distribuidor da sede do licitante em processo judicial eletrônico e físico, com data não superior a 60 (sessenta) dias contados da
data limite para recebimento das propostas, se outro prazo não constar do documento.
9.4.1.1 As empresas que sejam do Estado de Pernambuco além de apresentar a certidão negativa de processos
cíveis física, devem emitir a certidão negativa de processos cíveis em 1º grau (PJe) para pessoa jurídica, para licitação no site:
(https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml);
Observação: De acordo com a Instrução Normativa nº 1.124 de 06 de novembro de 2015, do Exmº. Sr. Presidente do TJPE,
publicado no DOJ de 09/11/2015, a partir do dia 15/02/2016 passa a ser obrigatório o PJe (Processo Judicial Eletrônico) nas
Varas Cíveis.
9.5 - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA AO CUMPRIMENTO DO INC. XXXIII DO ART. 7º DA C.F.:
9.5.1 - Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos
termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99).
9.6 Os documentos que dependam de prazo de validade e que não contenham esse prazo especificado no próprio corpo, em lei
ou nesse processo, devem ter sido expedidos em no máximo 03 (três) meses anteriores a data determinada para a entrega dos
envelopes.
9.7 Os documentos deverão ser apresentados autenticados por processo de cópia autenticada por cartório competente, ou
outro sistema, ou ainda por via eletrônica (internet), desde que devidamente autorizado pelo órgão competente.
9.8 A critério do Pregoeiro poderão ser solicitados esclarecimentos, assim como serem efetuadas diligências, visando a
conformar a capacidade técnica, gerencial e administrativa das empresas
9.9 A não apresentação da proposta de preços e/ou dos documentos de habilitação exigidos por parte da empresa classificada
em 1º lugar, dentro do prazo estabelecido ocasionará a desclassificação da licitante, sendo convocados, por ordem de
classificação, os demais participantes do processo licitatório.
9.10 Para as empresas já cadastradas como fornecedores do Município de Custódia, ou as que efetuarem seu cadastro
antecipadamente, a documentação exigida acima (no item 9 deste edital), poderá ser substituída pelo seu Certificado de
Registro Cadastral, desde que seu objetivo social comporte o objeto licitado e o registro cadastral, bem como suas certidões
negativas de débito, estejam dentro do prazo de validade, acompanhado dos seguintes documentos:
9.10.1 Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, para fins do disposto no
inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei Federal nº 9.854/99. (Modelo Anexo IV);
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9.11 A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do
edital.
9.11.1 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.
9.11.2 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá
ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação
de justificativa.
9.11.3 A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante,
sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.
9.12

Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão,

informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
9.13

Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos

exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
9.14

Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova

verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
10 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar
da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou
ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.
10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do
Contrato ou da Ata de Registro de Preços e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
10.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência,
vinculam à Contratada.
10.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em
algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
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10.5. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros, e no caso de divergência
entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
10.6. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou
de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
10.7. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda
às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
11 – DOS RECURSOS
11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como Microempresa
ou Empresa de Pequeno Porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo 30 (trinta) minutos, para que qualquer
licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e
por quais motivos, em campo próprio do sistema.
11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de
recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
11.3. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade
do recurso.
11.4. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.
11.5. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões, pelo
sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também
pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
11.6. Os recursos e contrarrazões deverão ser protocolados por meio através do e-mail: cpl.custodiape@gmail.com
11.7. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
11.8. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.
12 – DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
12.1.1.

Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública

precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele
dependam.
12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não
assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do
art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao
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encerramento da etapa de lances.
12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
12.3. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, de acordo com a fase do procedimento
licitatório.
13 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição
de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o
procedimento licitatório.
14 – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
14.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de sua
convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
14.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de
Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento
(AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 03 (três) dias, a contar da data de seu recebimento.
14.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma
única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que
devidamente aceito.
14.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no
Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços
registrados e demais condições.
15 – DO PAGAMENTO
15.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a liquidação da Nota Fiscal devidamente quitada e aprovada por
servidor público responsável pelo recebimento e conferência do material.
15.2. A nota fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do processo
e o número do pregão, a fim de acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para
pagamento.
15.3. Pelos débitos pagos em atraso, a Administração responderá perante a contratada pelo que deu causa, sendo que o
critério de atualização monetária terá por base o IGPM, e, a título de penalidade, juros de mora, à razão de 0,2%, ao mês.
16 – DAS PENALIDADES
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16.1. A CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções:
16.1.1.

Advertência.

16.1.2.

Multa de mora no percentual correspondente a 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso no

cumprimento das obrigações assumidas, incidente sobre o valor total do contrato/empenho, até a data do efetivo
adimplemento, respeitando o limite de 10% sobre o valor do Contrato ou da Ata de Registro de Preços.
16.2. A multa moratória será aplicada a partir do 2º (segundo) dia útil da inadimplência, contado da data definida para o
regular cumprimento da obrigação.
16.3. Multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor total do contrato/empenho, no caso de inexecução parcial do
objeto contratado, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados ao CONTRATANTE.
16.4. Multa de 10% incidente sobre o valor total do contrato/empenho, no caso de inexecução total do objeto contratado,
recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos
porventura causados ao CONTRATANTE.
16.5. Multa de 5% incidente sobre o valor total do contrato/empenho, no caso de descumprimento de obrigações contratuais.
16.6. Decorridos 30 (trinta) dias corridos sem que a CONTRATADA tenha iniciado o fornecimento da obrigação assumida,
estará caracterizada a inexecução contratual ou da Ata de Registro de Preços, ensejando a sua rescisão.
16.7. A aplicação de multa por inexecução contratual ou da Ata de Registro de Preços independe da multa moratória
eventualmente aplicada ou em fase de aplicação, sendo aplicável cumulativamente.
16.8. Suspensão temporária, de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo de até
2 (dois) anos.
16.9. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública por até 5 anos ou enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante o Município de Custódia,
o qual será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo
da sanção aplicada com base no inciso anterior.
16.10.Nos termos do Decreto nº 10.024/2019, o licitante, sem prejuízo das multas previstas em edital e contrato e das demais
combinações legais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que,
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:
16.10.1. Não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;
16.10.2. Não entregar a documentação exigida no edital;
16.10.3. Apresentar documentação falsa;
16.10.4. Causar o atraso na execução do objeto;
16.10.5. Não mantiver a proposta;
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16.10.6.

Falhar na execução do contrato;

16.10.7. Comportar-se de modo inidôneo;
16.10.8. Declarar informações falsas;
16.10.9. Cometer fraude fiscal.
16.11.As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem
prejuízo de outras medidas cabíveis.
16.12.Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado a CONTRATADA vencedora o contraditório e a ampla
defesa.
16.13.Notificado do processo para apuração de penalidade, a CONTRATADA poderá manifestar-se em até 05 (cinco) dias
úteis. No caso de declaração de inidoneidade o prazo para manifestação será de 10 dias corridos, de acordo com a Lei n
8.666/1993.
17 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
17.1. Os recursos orçamentários para fazer frente às despesas da presente licitação serão alocados quando da emissão da
Nota de Empenho.
18 – DO RECEBIMENTO E DO FORNECIMENTO
18.1. A empresa vencedora terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para assinar o contrato, sob pena da perda do direito
objeto desta licitação.
18.2. A entrega da mercadoria será parcelada, periodicamente ao Fundo Municipal de Saúde de Custódia solicitará a
quantidade necessitada.
18.3. O prazo para início do fornecimento do produto será no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas contados do
recebimento da Nota de Empenho.
18.4. A contratada fica obrigada a substituir, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, todo o material que apresentar defeitos
de fabricação sem ônus ao contratante.
18.5. A garantia aqui requerida não trará prejuízo a eventuais garantias adicionais fornecidas pela contratada;
18.6. A responsabilidade por vício e/ou fato dos produtos resolver-se-á subsidiariamente nos termos do Código de Defesa do
Consumidor.
18.7. O local de entrega dos produtos será na Secretaria Municipal de Saúde ou departamento de compras do municipio com
sede na prefeitura municipal no horário das 08h00min às 13h00min, de segunda-feira a sexta-feira, com prévia informação no
momento da confirmação do pedido.
18.8. A Fundo Municipal de saúde de Custódia reserva-se o direito de recusar o produto que não estiverem de acordo com o
solicitado e as despesas decorrentes correrão às expensas da proponente vencedora, sendo reiniciada a contagem do prazo para
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pagamento, quando da entrega definitiva.
18.9. A Nota Fiscal/Fatura deve, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.
18.10.A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do nº do Pregão e
da Nota de empenho, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para
pagamento.
18.11.A Ata de Registro de Preços a ser firmado com o licitante vencedor, terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de
sua assinatura.
19 – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
19.1. Até 01 (um) dia útel antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este
Edital.
19.2. A impugnação deverá ser realizada por forma eletrônica, diretamente no sitio www.portaldecompraspublicas.com.br.
19.3. Não serão aceitos impugnações e recursos encaminhados por e-mail.
19.4. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a
impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.
19.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 01 (um) dia
útel anterior à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço
eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br.
19.6. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado da data de recebimento
do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.
19.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
19.8. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Pregoeiro, nos autos
do processo de licitação.
20 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
20.1. As normas disciplinadoras deste Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os
interessados, desde que não comprometam o interesse do Fundo Municipal de Custódia, a segurança e o objetivo da aquisição.
20.2. É facultado ao Pregoeiro ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a
esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria
constar no ato da sessão pública.
20.3. Consultas, impugnações e demais informações relativas ao presente Pregão serão prestadas pelo Setor de Licitações, de
segundas a sextas-feiras.
20.4. A Administração reserva-se o direito de transferir o prazo para o recebimento e abertura das propostas descabendo, em
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tais casos, direito à indenização pelos licitantes.
20.5. A participação na presente licitação implica em concordância tácita, por parte do licitante, com todos os termos e
condições deste Edital.
20.6. O licitante é responsável, sob as penas da Lei, pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase desta Licitação.
20.7. A irregularidade que não afete o conteúdo ou idoneidade do documento não constituirá causa de inabilitação ou
desclassificação.
20.8. Fica eleito o Foro da Comarca de Custódia (PE), para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e da contratação
decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.
20.09. O presente Edital poderá ser acessado na rede mundial de computadores (Internet) através do sitio
www.portaldecompraspublicas.com.br ou www.custodia.pe.gov.br.
20.10. São anexos deste Edital:
Anexo 01 – Minuta Ata de Registro de Preços;
Anexo 02 – Termo de Referência;
Anexo 03 – Modelo de Declaração de ME ou EPP;
Anexo 04 – Modelo Declaração de Empregador;
Anexo 05 – Minuta de Contrato;
Anexo 06 – Modelo de Declaração de inexistência de fato superveniente.

Custódia, 27 de julho de 2020.

George Fernandes Lucena
Pregoeiro
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ANEXO I
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO LICITATÓRIO 042/2020 – FMS

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2020 – FMS

Aos ** (***********) de ********** de 2020 (dois mil e vinte), presentes, de um lado o FUNDO MUNICÍPIAL DE SAÚDE
DE CUSTÓDIA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.298.586/0001-24, situado à Travessa
Heleno Aleixo, 132, centro, Custódia/PE, neste ato representado pela Gestora, a Sra. Olga Maria Pires de Freitas Góis, Brasileiro,
Casada, Odontóloga, residente e domiciliada na Rua Antônio Remígio da Silva, 57 - Casa - Mandacaru I - Custodia - PE, CPF nº
213.219.304-53, Carteira de Identidade nº 1.669.386 SSP/PE, doravante denominado, simplesmente, CONTRATANTE, e de outro
lado a empresa *****************************, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
**.***.***/*****-**, com sede na

*******************************************, representada neste ato pelo seu

representante legal, o Sr.(a) **********************, CPF: nº *******************, residente e domiciliado na
*************************************, doravante simplesmente denominado FORNECEDOR, firmam a presente ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS, tendo em vista o julgamento do PROCESSO LICITATÓRIO N° 042/2020 – FMS, PREGÃO
ELETRONICO SRP N° 006/2020-FMS, do TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, para o Registro de Preços de, regido pelas
normas constantes da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, Decreto Federal nº 7.892/13,
mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O objeto da presente Ata de Registro de Preços é o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE
REAGENTES E MATERIAIS DE CONSUMO PARA LABORATORIO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE constantes do TERMO DE REFERÊNCIA, em conformidade com a descrição e quantidade descritas no Edital
e nesta Ata.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA DESCRIÇÃO, QUANTIDADES E VALORES
CÓD.
DISCRIMINAÇÃO
1 Acido urico enzimatico kit 1x200 testes (ref. K139–2)
2 Agua bidestilada 10 ml
3 Agua bidestilada 5000 ml
4 Agulha 25x0,6
5 Agulha 25x0,7
6 Agulha p/coleta multipla de sangue a vacuo 25 x 7 (22g–preta)
7 Agulha p/coleta multipla de sangue a vacuo 25 x 8 (21g–verde)
8 Agulha scalp p/coleta multipla 23g (20 x 06) vacutainer
9 Agulha scalp p/coleta multipla 25g vacutainer
10 Alcool etilico hidratado a 70% 1000 ml
11 Algodão hidrofilo rolo 500 gr.
12 Antigento anti–a monoclonal
13 Antigento anti–b monoclonal
14 Antigento anti–d monoclonal

UNIDADE QUANT.
Kit
4
Unid.
2000
Galão
20
Unid.
1000
Unid.
1000
Unid.
20000
Unid.
1000
Unid.
20000
Unid.
5000
Litro
100
Rolo
20
Frasco
5
Frasco
5
Frasco
5

V. UNIT
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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
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Caixa p/material perfurocortante 13 litros
Caixa p/material perfurocortante 20 litros
Colesterol 4x100 (ref. K083–3)
Coletor universal 50 ml
Coletor universal boca larga 80 ml
Corante rapido para hematologia 3x500 ml
Creatinina cinetica 2x100 (ref. K067–1)
Curativos redondos cxa c/ 500 unid.
Diacleaner 1.000 ml para contador hematologico
Diluente ebrathon–mi 20 litros para contador hematologico
Estante para tubos 13mm
Estante para tubos 15mm
Estante para tubos 20mm
Fitas de urinálises 10 areas cx/100 testes
Glicose 4x250 (ref.k082–3)
Kit anti–estreptolisina "o" latex 100 testes
Kit beta–hcg cromatografico (teste rápido) 100 testes
Kit fator reumatoide latex 100 testes
Kit proteina "c" reativa 100 testes
Kit v.d.r.l. 300 testes
Lâmina em vidro lapidado 26x76 mm c/ 50 unid
Lâmina ponta fosca em vidro lapidado 26x76 mm c/ 50 unid
Lampada p/microscopio 06v 20w
Luva de latex descartavel tam "g" para procedimentos cxa/100 unid
Luva de latex descartavel tam "m" para procedimentos cxa/100 unid
Luva de latex descartavel tam "p" para procedimentos cxa/100 unid
Oleo de imersão 100 ml
Ponteiras amarelas 10–200 µl c/1000 unid
Ponteiras azuis 250–1000 µl c/1000 unid
Saco coletor de urina descartavel unisex
Saco coletor de urina pediátrico descartavel
Seringa 10 ml com agulha 25x7
Seringa 20 ml com agulha 25x7
Seringa 3 ml com agulha 25x7
Seringa 5 ml com agulha 25x7
Solução de limpeza enzimatica e–z c/100 ml
Solução dialyse para contador hematologico ( diagon )
Tinção de ziehl neelsen 3x500
Trigliceridios 4x100 (ref. K117–3)
Tubo micro 0,5 ml c/ edta
Tubos de centrífuga plastico 15x100
Tubos eppendorf 2000 microlitros x 1000
Tubos vacutainer tampa amarela 12x100
Tubos vacutainer tampa azul 12x70
Tubos vacutainer tampa cinza 12x70
Tubos vacutainer tampa roxa 12x70
Tubos vacutainer tampa verde 12x70
Tubos vacutainer tampa vermelha 12x70
Tubos vacutainer tampa vermelha15x130
Ureia/bun color 4x50

Unid.
Unid.
Kit
Unid.
Unid.
Kit
Kit
Caixa
Litro
Galão
Unid.
Unid.
Unid.
Caixa
Kit
Kit
Kit
Kit
Kit
Kit
Caixa
Caixa
Unid.
Caixa
Caixa
Caixa
Frasco
Pacote
Pacote
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Frasco
Frasco
Kit
Kit
Unid.
Unid.
Pacote
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Kit

20
50
6
10000
1000
10
11
10
2
20
10
10
10
30
4
6
6
6
20
6
100
100
10
50
100
100
2
100
50
100
100
3000
3000
5000
5000
4
4
10
11
1000
100
100
5000
400
400
5000
400
5000
5000
10
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORNECIMENTO
3.1. Por tratar-se de Registro de Preços, o Fundo Municipal de Saúde de Custódia poderá solicitar a entrega da quantidade
que achar necessária, não sendo obrigada a adquirir a quantidade total constante no objeto, sendo firmada Ata de Registro de
Preços.
3.2. A entrega da mercadoria será parcelada, periodicamente o Fundo Municipal de Saúde de Custódia solicitará a
quantidade necessitada.
3.3. O prazo para início do fornecimento será no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas contados do recebimento da
Nota de Empenho.
3.4. A contratada fica obrigada a substituir, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, todo o produto/serviço que apresentar
defeitos sem ônus ao contratante.
3.5. A garantia aqui requerida não trará prejuízo a eventuais garantias adicionais fornecidas pela contratada;
3.6. A responsabilidade por vício e/ou fato dos produtos resolver-se-á subsidiariamente nos termos do Código de Defesa do
Consumidor.
3.7. O local de entrega dos produtos será na Secretaria Municipal de Saúde ou Departamento de Compras do Municipio com
sede na Prefeitura Municipal no horário das 08h00min às 13h00min, com prévia informação no momento da confirmação do
pedido.
3.8. A Fundo Municipal de saúde de Custódia reserva-se o direito de recusar o que não estiverem de acordo com o solicitado
e as despesas decorrentes correrão a expensas da proponente vencedora, sendo reiniciada a contagem do prazo para
pagamento, quando da entrega definitiva.
3.9. A Nota Fiscal/Fatura deve, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.
3.10. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do nº do Edital
de Pregão e da Nota de empenho, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento
fiscal para pagamento.
3.11. A Ata de Registro de Preços a ser firmado com o licitante vencedor, terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data
de sua assinatura.
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO
4.1.

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos acompanhados da respectiva nota fiscal

devidamente quitada e atestada por servidor público responsável pelo recebimento e conferência dos produtos
4.2.

A nota fiscal emitida pela FORNECEDORA deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do

processo e o número do Empenho, a fim de acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento
fiscal para pagamento.
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4.3.

Serão processadas as retenções cabíveis nos termos das leis que regulam a matéria.

4.4.

Pelos débitos pagos em atraso, a Administração responderá perante a contratada pelo que deu causa, sendo que o

critério de atualização monetária terá por base o IGPM, e, a título de penalidade, juros de mora, à razão de 0,2%, ao mês.
CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO
5.1. Recursos do Fundo Municipal de Saúde, localizados na Lei Orçamentaria Anual para o exercício financeiro de 2020.
CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE DA ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS
6.1.

O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato

que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao Fundo Municipal de Saúde de Custódia, por meio do Departamento de
Compras e mediante homologação final dos atos pelo ordenador de despesas, promover as necessárias negociações junto aos
fornecedores, observado o que segue:
6.1.1. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o
Departamento de Compras deverá:
6.1.1.1 Convocar a FORNECEDORA visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo
mercado;
6.1.1.2. Frustrada a negociação, o FORNECEDOR será liberado do compromisso assumido; e
6.1.1.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
6.2. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Fundo Municipal de Saúde de Custódia poderá:
6.2.1. Liberar o fornecedor 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;
6.2.2. Convocar os todos fornecedores visando igual oportunidade de negociação para revisão dos preços.
6.3. Não havendo êxito nas negociações, o Fundo Municipal de Saúde de Custódia deverá proceder à revogação da Ata de
Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
6.4. O pedido de revisão dos preços deverá ser dirigido à Área de Licitações devidamente justificado, ou seja, explicar quais
as circunstâncias de mercado que ocasionaram o aumento ou a diminuição do preço, e comprovada mediante apresentação de
fotocópias de Notas Fiscais (da época da licitação e da data do aumento), tabelas de preços de fabricantes, lista de preços de
matérias- primas ou outros comprovantes que confirmem o alegado na justificativa, para análise e Parecer Jurídico quanto à
viabilidade de reequilíbrio dos preços registrados.
6.5.

O pedido deve ingressar através dos email: abcustodia@gmail.com; compras.pmcpe@gmail.com

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO
7.1. O prazo de validade do Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contado da assinatura desta ata.
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CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES
8.1. A FORNECEDORA que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente Pregão ficará sujeita às
penalidades previstas nos art. 86 e 87 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, especialmente de:
8.1.1. Advertência.
8.1.2. Multa de mora no percentual correspondente a 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso no cumprimento das
obrigações assumidas, incidente sobre o valor do contrato/empenho, até a data do efetivo adimplemento, respeitando o limite
de 10% sobre o valor do Contrato.
8.2.

A multa moratória será aplicada a partir do 2º (segundo) dia útil da inadimplência, contado da data definida para o

regular cumprimento da obrigação.
8.3.

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da Ata/empenho, no caso de inexecução parcial do objeto contratado, sem

embargo de indenização dos prejuízos porventura causados ao CONTRATANTE.
8.4.

Multa de 10% sobre o valor da Ata/empenho, no caso de inexecução total do objeto contratado, recolhida no prazo de

15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados ao
CONTRATANTE.
8.5.

Multa de 5% sobre o valor da Ata/empenho, no caso de descumprimento de obrigações contratuais.

8.6.

Decorridos 30 (trinta) dias corridos sem que a CONTRATADA tenha iniciado o fornecimento da obrigação assumida,

estará caracterizada a inexecução contratual, ensejando a sua rescisão.
8.7.

A aplicação de multa por inexecução contratual independe da multa moratória eventualmente aplicada ou em fase de

aplicação, sendo aplicável cumulativamente.
8.8.

Suspensão temporária, de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo de até

2 (dois) anos.
8.9.

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública por até 05 (cinco) anos ou enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante o Município de Custódia,
o qual será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo
da sanção aplicada com base no inciso anterior.
8.10. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem
prejuízo de outras medidas cabíveis.
8.11. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa.
8.12. Notificado do processo para apuração de penalidade, a CONTRATADA poderá manifestar-se em até 05 (cinco) dias
úteis. No caso de declaração de inidoneidade o prazo para manifestação será de 10 (dez) dias corridos, de acordo com a Lei
nº 8.666/93.
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8.13. Na aplicação das penalidades previstas no Edital/Contrato, o Fundo Municipal de Saúde de Custódia considerará,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, podendo deixar de
aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, “caput”, da Lei Federal nº 8.666/93.
8.14. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso.
8.15. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao
fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
9.1. Poderão ser motivo de rescisão contratual as hipóteses elencadas no artigo 78, da Lei Federal nº 8.666/93.
9.2.

Caso o Fundo Municipal de Custódia não se utilize da prerrogativa de rescindir o contrato a seu exclusivo critério

poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que FORNECEDORA cumpra integralmente a
condição contratual infringida, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no Edital, na Lei Federal nº 8.666/93 e no
Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº8078/90).
9.3.

A rescisão poderá ser unilateral, amigável (resilição) ou judicial, nos termos e condições previstas no artigo 79 da Lei

Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
10.1. O Registro de Preços poderá ser suspenso temporariamente pelo prazo de 60 (sessenta) dias ou cancelado, garantida
prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nas seguintes hipóteses:
10.1.1.

Pelo Fundo Municipal de Saúde de Custódia:

10.1.1.1. Caso a FORNECEDORA não cumprir as exigências contidas no Edital ou Ata de Registro de Preços;
10.1.1.2.

Quando a FORNECEDORA der causa à rescisão administrativa, de contrato decorrente do Registro de Preços,

por um dos motivos elencados no artigo 78 da Lei Federal nº8.666/93;
10.1.1.3.

Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

10.1.1.4.

Por razões de interesse público, devidamente fundamentado, na forma do inciso XII, do artigo 78 da Lei Federal

nº8.666/93, e alterações;
10.1.1.5.

Em qualquer das hipóteses de inexecução parcial ou total das obrigações decorrentes do Registro de Preços.

10.2. Pela FORNECEDORA, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilidade de cumprir as
exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços.
10.2.1.

No caso da fornecedora encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação será feita

por publicação na imprensa oficial dos Municípios, considerando-se cancelado o registro da FORNECEDORA, a partir do
quinto dia útil, contado da publicação. Não havendo manifestação sobre a notificação neste prazo, o registro de preços será
cancelado.
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10.2.2. A solicitação da FORNECEDORA para cancelamento do registro de preços não a desobriga do fornecimento
dos produtos até a decisão do Fundo Municipal de Saúde de Custódia, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo de 30
(trinta) dias, facultado à Administração aplicar as penalidades previstas no instrumento convocatório e na ata de registro de
preços, caso não aceitas as razões do pedido.
10.2.3.O Registro de Preços pode ser suspenso temporariamente pelo prazo de até 60 (sessenta) dias enquanto a
Administração estiver apurando as falhas cometidas pela fornecedora.
10.2.4. Enquanto perdurar a suspensão, poderão ser realizadas novas licitações para aquisição de bens constantes do
registro de preços.
10.2.5. A solicitação do cancelamento do preço registrado pelo fornecedor deverá ser formulada por escrito ao
Departamento de Compras, facultado ao Fundo Municipal de Saúde de Custódia a aplicação das sanções previstas neste
Edital, no caso não de não serem aceitas as razões do pedido.
10.3. O cancelamento será precedido de expediente administrativo a ser formalizado pelo Departamento de Compras, sendo
que a decisão final deverá ser fundamentada.
10.4. Toda comunicação à FORNECEDORA, sobre a inadimplência, cancelamento ou suspensão do presente registro de
preços, será devidamente formalizada, efetuada especialmente por notificação pessoal ou por meio postal ou eletrônico com
aviso de recebimento.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO
já nomeia como fiscal do contrato o Servidor cleber santos silva - diretor de departamento de compras, e mario edson da silva
- diretor da UMEB, pertencente do quadro de funcionários, devidamente habilitada para exercer ampla, cotidiana e rotineira
fiscalização do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO
12.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Custódia para dirimir qualquer questão que porventura venha a ocorrer entre as
partes.
__________________+__________________

_____________________________________

Fundo Municípal de saúde de Custódia
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CNPJ/MF nº ******************
FORNECEDOR

Testemunhas:

_________________________________

_____________________________________

CPF:

CPF:
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ANEXO II
TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO LICITATÓRIO 042/2020 – FMS

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2020 – FMS

TERMO DE REFERÊNCIA
1.0.DO OBJETO
1.1.Constitui objeto do presente Termo de Referência a pretensa: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO
DE REAGENTES E MATERIAIS DE CONSUMO PARA LABORATORIO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE, de acordo com as quantidades e especificações técnicas constantes do TERMO DE REFERÊNCIA.
2.0.JUSTIFICATIVA
2.1.Para a contratação:
2.1.1.A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento, especificações técnicas e informações
complementares que o acompanham, quando for o caso, justifica-se: Pela necessidade da devida efetivação de compra para suprir
demanda específica do Unidade Mista de Saúde Elizabete Barbosa - Eventual aquisição de Reagentes de laboratório e material de
consumo para realização de exames laboratoriais, na especialidade de Prevenção e Proteção a Vida, de acordo com as quantidades
e especificações técnicas constantes do TERMO DE REFERÊNCIA - considerada oportuna e imprescindível, uma vez que tal
serviço é de extrema necessidade para a população de Custódia, diante do aumento da demanda de exames laboratoriais por causa
da pandemia que o mundo atravessa, bem como relevante medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de
desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em relação
aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.
2.2.Para a estimativa de quantitativos:
2.2.1.O quantitativo e a respectiva unidade da presente contratação em função do consumo e utilização prováveis foram
devidamente definidos mediante observância à previsão da demanda a ser atendida e possíveis alterações em decorrência das
atividades a serem desenvolvidas e seus desdobramentos foi considerado ainda, o eventual aumento de quantitativo , já que
estamos durante um período de Pandemia Global, bem como considerando o orçamento disponível e ainda a sequência histórica da
realização de despesas semelhantes, quando existente.
3.0.DA COMPRA
3.1.As características e especificações do objeto da referida contratação são:
Código
1
2
3

DisCriminação dos Itens
Acido urico enzimatico kit 1x200 testes (ref. K139–2)
Agua bidestilada 10 ml
Agua bidestilada 5000 ml

Unidade

Quant.

Kit
Unid.
Galão

4
2000
20

Preço
Unitário
126,31
0,54
21,10
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4
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
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Agulha 25x0,6
Agulha 25x0,7
Agulha p/coleta multipla de sangue a vacuo 25 x 7 (22g–preta)
Agulha p/coleta multipla de sangue a vacuo 25 x 8 (21g–verde)
Agulha scalp p/coleta multipla 23g (20 x 06) vacutainer
Agulha scalp p/coleta multipla 25g vacutainer
Alcool etilico hidratado a 70% 1000 ml
Algodão hidrofilo rolo 500 gr.
Antigento anti–a monoclonal
Antigento anti–b monoclonal
Antigento anti–d monoclonal
Caixa p/material perfurocortante 13 litros
Caixa p/material perfurocortante 20 litros
Colesterol 4x100 (ref. K083–3)
Coletor universal 50 ml
Coletor universal boca larga 80 ml
Corante rapido para hematologia 3x500 ml
Creatinina cinetica 2x100 (ref. K067–1)
Curativos redondos cxa c/ 500 unid.
Diacleaner 1.000 ml para contador hematologico
Diluente ebrathon–mi 20 litros para contador hematologico
Estante para tubos 13mm
Estante para tubos 15mm
Estante para tubos 20mm
Fitas de urinálises 10 areas cx/100 testes
Glicose 4x250 (ref.k082–3)
Kit anti–estreptolisina "o" latex 100 testes
Kit beta–hcg cromatografico (teste rápido) 100 testes
Kit fator reumatoide latex 100 testes
Kit proteina "c" reativa 100 testes
Kit v.d.r.l. 300 testes
Lâmina em vidro lapidado 26x76 mm c/ 50 unid
Lâmina ponta fosca em vidro lapidado 26x76 mm c/ 50 unid
Lampada p/microscopio 06v 20w
Luva de latex descartavel tam "g" para procedimentos cxa/100 unid
Luva de latex descartavel tam "m" para procedimentos cxa/100 unid
Luva de latex descartavel tam "p" para procedimentos cxa/100 unid
Oleo de imersão 100 ml
Ponteiras amarelas 10–200 µl c/1000 unid
Ponteiras azuis 250–1000 µl c/1000 unid
Saco coletor de urina descartavel unisex
Saco coletor de urina pediátrico descartavel
Seringa 10 ml com agulha 25x7
Seringa 20 ml com agulha 25x7
Seringa 3 ml com agulha 25x7
Seringa 5 ml com agulha 25x7
Solução de limpeza enzimatica e–z c/100 ml
Solução dialyse para contador hematologico ( diagon )
Tinção de ziehl neelsen 3x500
Trigliceridios 4x100 (ref. K117–3)
Tubo micro 0,5 ml c/ edta
Tubos de centrífuga plastico 15x100

Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Litro
Rolo
Frasco
Frasco
Frasco
Unid.
Unid.
Kit
Unid.
Unid.
Kit
Kit
Caixa
Litro
Galão
Unid.
Unid.
Unid.
Caixa
Kit
Kit
Kit
Kit
Kit
Kit
Caixa
Caixa
Unid.
Caixa
Caixa
Caixa
Frasco
Pacote
Pacote
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Frasco
Frasco
Kit
Kit
Unid.
Unid.

1000
1000
20000
1000
20000
5000
100
20
5
5
5
20
50
6
10000
1000
10
11
10
2
20
10
10
10
30
4
6
6
6
20
6
100
100
10
50
100
100
2
100
50
100
100
3000
3000
5000
5000
4
4
10
11
1000
100

0,13
0,13
0,55
0,55
0,43
0,43
9,02
15,19
30,41
30,41
56,31
8,37
12,50
197,16
1,02
1,20
51,69
49,79
24,63
84,67
135,00
16,00
16,00
16,00
68,37
155,50
160,33
91,97
80,57
109,96
93,07
8,05
9,06
31,73
33,53
33,53
33,53
24,47
13,30
40,87
0,51
0,59
0,78
1,02
0,49
0,59
327,93
118,75
69,99
548,33
0,98
0,37
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130,00
130,00
11.000,00
550,00
8.600,00
2.150,00
902,00
303,80
152,05
152,05
281,55
167,40
625,00
1.182,96
10.200,00
1.200,00
516,90
547,69
246,30
169,34
2.700,00
160,00
160,00
160,00
2.051,10
622,00
961,98
551,82
483,42
2.199,20
558,42
805,00
906,00
317,30
1.676,50
3.353,00
3.353,00
48,94
1.330,00
2.043,50
51,00
59,00
2.340,00
3.060,00
2.450,00
2.950,00
1.311,72
475,00
699,90
6.031,63
980,00
37,00
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56
57
58
59
60
61
62
63
64

Tubos eppendorf 2000 microlitros x 1000
Tubos vacutainer tampa amarela 12x100
Tubos vacutainer tampa azul 12x70
Tubos vacutainer tampa cinza 12x70
Tubos vacutainer tampa roxa 12x70
Tubos vacutainer tampa verde 12x70
Tubos vacutainer tampa vermelha 12x70
Tubos vacutainer tampa vermelha15x130
Ureia/bun color 4x50

Pacote
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Kit

100
54,40
5000
1,09
400
0,87
400
0,83
5000
0,75
400
0,84
5000
0,74
5000
1,17
10
125,77
Total Geral

5.440,00
5.450,00
348,00
332,00
3.750,00
336,00
3.700,00
5.850,00
1.257,70
R$ 112.564,41

4.0.DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME/EPP
4.1.Salienta-se que na referida contratação, será concedido o tratamento diferenciado e simplificado para as Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, nos termos das disposições contidas nos Art. 47 e 48, da Lei Complementar nº 123/2006: Certame
destinado exclusivamente a ME e EPP - valor estimado por item até 80.000,00.
5.0.DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
5.1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as cláusulas do respectivo contrato ou
outros instrumentos hábeis.
5.2.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do objeto da presente contratação, nos termos do
correspondente instrumento de ajuste.
5.3.Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos produtos ou serviços, exercendo a mais
ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais.
6.0.DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
6.1.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por
todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do
objeto contratado.
6.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem defeitos, alterações, imperfeições
ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências do instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente após o
recebimento ou pagamento.
6.3.Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante prévia e expressa autorização do
Contratante.
6.4.Manter, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábeis, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, conforme o caso, apresentando ao
Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.
6.5.Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que efetivamente participou do certame e consequentemente
apresentou a documentação exigida na fase de habilitação.
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6.6.Executar todas as obrigações assumidas sempre com observância a melhor técnica vigente, enquadrando-se, rigorosamente,
dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas correspondentes.
7.0.DO PRAZO E DA VIGÊNCIA
7.1.O prazo máximo de entrega do objeto da contratação, que admite prorrogação nas condições e hipóteses previstas no Art. 57, §
1º, da Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado da emissão do Pedido de Compra:
7.1.1.Entrega: 3 (três) dias.
7.2.A vigência da presente contratação será determinada: até o final do exercício financeiro de 2020, considerada da data de
assinatura do respectivo instrumento de ajuste.
8.0.DO REAJUSTAMENTO
8.1.Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos no Art. 65, §§ 5º e 6º, da Lei 8.666/93.
8.2.Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro da contratação, poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram
inicialmente, nos termos do Art. 65, inciso II, alínea d, da Lei 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento
expresso do Contratado.
8.3.No caso de reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro do preço inicialmente registrado o gerenciador do sistema,
se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando o fornecedor do compromisso assumido sem aplicação
de penalidades, ou determinar a negociação.
8.3.1.Quando o preço registrado tornar-se inferior ao praticado no mercado, e o respectivo fornecedor não puder honrar o
compromisso inicialmente assumido poderá mediante requerimento ao gerenciador do sistema, devidamente instruído com
elementos comprobatórios da elevação do preço inicialmente pactuado, pedir o realinhamento ou o cancelamento de seu registro.
8.3.2.Na ocorrência do preço registrado torna-se superior ao praticado no mercado, o gerenciador do sistema notificará o respectivo
fornecedor, visando à negociação para redução do preço registrado e sua adequação ao de mercado, mantendo o mesmo objeto
cotado, qualidade e especificações. Dando-se por infrutífera a negociação, será desonerado o fornecedor em relação ao
correspondente item e cancelado o seu registro, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
8.4.O realinhamento deverá ser precedido de pesquisa de preços prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais
e/ou outros meios disponíveis que assegurem o levantamento adequado das condições de mercado, envolvendo todos os elementos
materiais para fins de guardar a justa remuneração do objeto contratado e no embasamento da decisão de deferir ou rejeitar o
pedido.
8.5.Definido o valor máximo a ser pago pelo Contratante, o novo preço para o respectivo item deverá ser consignado através de
apostilamento na Ata de Registro de Preços, ao qual estará o fornecedor vinculado.
8.6.Na ocorrência de cancelamento do registro de preços para determinado item, poderá o Contratante proceder à nova licitação
para efetivar a correspondente contratação, sem que caiba direito a recurso ou indenização.
9.0.DO PAGAMENTO
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9.1.O pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados pelo Contratante,
da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.
10.0.DA VERIFICAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA
10.1.Se necessária a verificação da qualificação técnica e econômico-financeira do licitante, a relação dos documentos essenciais
limitar-se-á a definida nos Arts. 30 e 31 da Lei 8.666/93.
11.0.DO CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
11.1.Executada a presente contratação e observadas as condições de adimplemento das obrigações pactuadas, os procedimentos e
prazos para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o caso, às disposições dos Arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93.
12.0.DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO
12.1.Serão designados pelo Contratante representantes com atribuições de Gestor e Fiscal do contrato, nos termos da norma
vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a contratação de terceiros para
assistência e subsídio de informações pertinentes a essas atribuições.
12.2.A administração e os demais atos de controle da correspondente Ata de Registro de Preços, decorre do competente processo
licitatório, serão realizados através da Olga Maria Pires de Freitas Góis, atuando como Gerenciador do Sistema de Registro de
Preços.
12.3.Caberá ao gerenciador a realização periódica de pesquisa de mercado para comprovação de vantajosidade, acompanhando os
preços praticados para o respectivo item registrado nas mesmas condições ofertadas, para fins de controle e, conforme o caso,
fixação do valor máximo a ser pago para a correspondente contratação.
13.0.DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1.Quem, convocado dentro do prazo de validade da respectiva Ata de Registro de Preços, não celebrar o contrato, deixar de
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, 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, ficará impedido de
licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado do Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - SICAF e de sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo
de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em Edital e no contrato e das demais cominações legais.
13.2.A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado, garantida a prévia
defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,5% (zero
vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto da
contratação; c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.

Endereço: Travessa Heleno Aleixo, 132 – Centro – Custódia – PE
CEP: 56.640-000

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUSTÓDIA
CNPJ: 10.298.546/0001-24
13.3.Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação ao Contratado, será
automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios
de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.
13.4.Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á comunicação escrita ao Contratado, e publicado na
imprensa oficial, excluídas as penalidades de advertência e multa de mora quando for o caso, constando o fundamento legal da
punição, informando ainda que o fato será registrado no cadastro correspondente.
Custodia - PE, 02 de Junho de 2020.

___________________________________
GESISLANE LEANDRO DA SILVA
Coordenadora de Atenção Básica
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ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO ME, EPP OU MEI
PROCESSO LICITATÓRIO 042/2020 – FMS

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2020 – FMS

Para fins do disposto neste Edital, declaro, sob as penas da lei, que a licitante
, cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa,
estabelecido pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o
tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar.
Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123,
de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na
documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

Custódia,

de

de 2020.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL ACIMA QUALIFICADO E CARIMBO DA EMPRESA
(Se PROCURADOR, anexar cópia da PROCURAÇÃO autenticada ou com o original para que se proceda à autenticação)

Endereço: Travessa Heleno Aleixo, 132 – Centro – Custódia – PE
CEP: 56.640-000

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUSTÓDIA
CNPJ: 10.298.546/0001-24

ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR
PROCESSO LICITATÓRIO 042/2020 – FMS

A

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2020 – FMS

empresa
, CPF

,
,

(cargo

na

empresa:

Diretor

ou

através

Sócio-Gerente),

de

seu representante

legal,

Sr.(a)

DECLARA, para fins de direito, na

qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pelo FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE DE CUSTÓDIA, EDITAL
N°042/2020, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020-FMS, que não possui em seus quadros pessoa
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega pessoas menores de dezesseis anos.

Por ser a expressão da verdade, firma a presente.

Custódia,

de

de 2020.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL ACIMA QUALIFICADO E CARIMBO DA EMPRESA
(Se PROCURADOR, anexar cópia da PROCURAÇÃO autenticada ou com o original para que se proceda à autenticação)

Endereço: Travessa Heleno Aleixo, 132 – Centro – Custódia – PE
CEP: 56.640-000

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUSTÓDIA
CNPJ: 10.298.546/0001-24

ANEXO V
MINUTA DO CONTRATO
PROCESSO LICITATÓRIO 042/2020 – FMS

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2020 – FMS
MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO
QUE ENTRE SI CELEBRAM O

SAÚDE

DE

FUNDO MUNICÍPIAL DE

CUSTÓDIA

E

A

EMPRESA

__________________________.
Minuta de Contrato de Fornecimento Parcelado que firmam, como CONTRATANTE, FUNDO MUNICÍPIAL DE
SAÚDE DE CUSTÓDIA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.298.586/0001-24, situado à
Travessa Heleno Aleixo, 132, centro, Custódia/PE, neste ato representado pela Gestora, a Sra. Olga Maria Pires de Freitas Góis,
Brasileiro, Casada, Odontóloga, residente e domiciliada na Rua Antônio Remígio da Silva, 57 - Casa - Mandacaru I - Custodia PE, CPF nº 213.219.304-53, Carteira de Identidade nº 1.669.386 SSP/PE, doravante denominado, simplesmente,
CONTRATANTE, e como CONTRATADA, a Empresa __________, inscrita no CNPJ sob o n.º _____________, com sede na
Rua ______________, na cidade de ___________, neste ato, representada pelo(a) Sr.(a)___________ (dados pessoais), nos termos
do Processo Licitatório realizado sob a modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2020-FMS, do tipo “menor preço”
por ITEM ofertado, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que regulamenta a modalidade Pregão, com
aplicação subsidiária da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e respectivas alterações, além das demais normas legais pertinentes.
*Em caso de assinatura através de procurador, este deverá está munido de instrumento público de procuração, nos termos do art.
655 e seguintes do Código Civil Brasileiro.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME JURÍDICO
O fornecimento do objeto do presente Contrato, plenamente vinculado ao Pregão e à proposta, rege-se pela Lei Federal n.º
10.520, de 17.07.02 e subsidiariamente a Lei 8.666, de 21.06.93, por suas cláusulas e pelos preceitos de direito público,
aplicando-se lhe, supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e Disposições de Direito Privado.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente Pregão o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE REAGENTES E
MATERIAIS DE CONSUMO PARA LABORATORIO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, em
conformidade com as especificações do Termo de Referência em anexo.
Parágrafo único – O objeto deste contrato deverá ser fornecido, parceladamente, pela(s) Contratada(s), por sua conta, risco e
expensas, nas quantidades solicitadas pelo Fundo Municipal de Saúde de Custódia.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO
O prazo para o fornecimento do objeto desta licitação será até 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura da Ata de
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Registro de Preços, nos termos do Decreto Federal nº 7.892/2013, observado o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93 e demais
normas legais pertinentes.
§ 1º - A Contratada ficará obrigada a trocar que vier(em) a ser(em) recusado(s) por não atender(em) a(s) especificação(ões)
anexas ao Edital, sem que isto acarrete qualquer ônus a Administração ou importe na relevação das sanções previstas na legislação
vigente. O prazo para o fornecimento será(ão) de até 48 (quarenta e oito) horas contado do recebimento da solicitação de troca.
CLÁUSULA QUARTA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO
O objeto deste contrato será recebido:
I – Por servidor indicado pelo Fundo Mucipal de Saúde de Custódia para efeito de posterior verificação de conformidade dos
serviços com as especificações exigidas no Anexo IV deste Edital;
GESTOR DO CONTRATO: OLGA MARIA PIRES DE FREITAS GOIS
FISCAL DO CONTRATO CLEBER SANTOS SILVA – DIRETOR DEPARTAMENTO DE COMPRAS.
Parágrafo Único – Os itens deverão ser fornecidos em perfeito estado e com plena condição de uso.
CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Como contraprestação ao fornecimento do objeto deste acordo, o Contratante pagará à Contratada o valor de R$ _______
(_____________), de acordo com as quantidades solicitadas pela requisitante.
§ 1º – O Contratante efetuará o pagamento das faturas referentes ao fornecimento do objeto deste Contrato em até 30 (trinta) dias
consecutivos, a contar da entrada da mesma no Setor Financeiro do Fundo Municipal de saúde de Custódia, localizada à Travessa
Heleno Aleixo, 132, 1º andar, centro, Custódia/PE.
§ 2º - Ocorrendo atraso no pagamento, desde que para tanto a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, haverá
incidência de atualização monetária sobre o valor devido, pela variação acumulada do Índice Geral de Preços de Mercado (IGPM).
§ 3º - Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial do Contrato, na ocorrência de fato
superveniente que implique a inviabilidade de sua execução.
CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS
Os recursos necessários ao atendimento das despesas desta licitação correrão por conta das dotações constantes no contrato firmado
com base na Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES
As alterações, porventura necessárias ao fiel cumprimento deste contrato, serão efetivadas na forma e condições do art. 65
da Lei n.º 8.666/93, formalizadas previamente através de Termo Aditivo, devidamente homologado, que passará a integrar este
contrato para todos os fins legais.
CLÁUSULA OITAVA - DAS PRERROGATIVAS DO CONTRATANTE
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O regime jurídico que rege este acordo confere ao Fundo Municipal de Saúde as prerrogativas constantes dos arts. 58, 77 e
seguintes da Lei 8.666/93, as quais são reconhecidas pela Contratada.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Sem prejuízo das obrigações constantes na Lei 8.666/93, caberá à Contratada:
I - A responsabilidade por encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e civis, decorrentes da execução do presente
Contrato, nos termos do art. 71 da Lei 8.666/93.
II - Nos termos do art. 70 da Lei 8.666/93, a Contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.
§ 1º - Obriga-se à Contratada a manter-se, durante toda a execução do presente contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas bem como com todas as condições de habilitação exigidas na ocasião do Pregão.
§ 2º - Fornecer rigorosamente de acordo com as especificações constantes no Edital e na sua proposta, obedecidos aos critérios e
padrões de qualidade predeterminados.
§ 3º - É expressamente vedada à Contratada a subcontratação no todo do objeto do presente acordo, podendo, no entanto, ocorrer a
subcontratação de parte desse objeto à empresa(s) especializada(s), mantida, contudo, única, exclusiva e integral responsabilidade
da empresa contratada sobre tal objeto. A subcontratação só será permitida desde que avaliada e autorizada previamente pela
Contratante, sendo exigida a comprovação da viabilidade e necessidade da subcontratação e atestado de idoneidade da
subcontratada.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO
O presente Contrato poderá ser rescindido nas seguintes condições, sem prejuízo do disposto no art. 78 da Lei n.º 8.666/93, com as
alterações introduzidas por leis posteriores.
I - Pelo Contratante: a) Unilateralmente, em caso de inexecução do objeto contratado, bem como variação de interesse, nos
termos do art. 58, I, c/c art. 79, I, da Lei 8.666/93. Não sendo permitida esta a Contratada, por tratar-se de preceito de ordem
pública, em que se observa o interesse público, e atribuível, tão somente, ao Ente Federativo.
II - Por ambas as partes: a) Na ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovado, tornando absolutamente
inviável a execução do Contrato.
§ 1º - Na hipótese de rescisão contratual nas formas previstas nos incisos I a XI, art. 78 da Lei nº 8.666/93 e demais normas legais
pertinentes, terá a Contratada direito, exclusivamente, ao pagamento do(s) bem(ns) fornecido(s) e aceito(s).
§ 2º - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei 8.666/93 e demais normas legais pertinentes,
sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda
direito aos pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES
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Se a contratada inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeita, assegurado o contraditório e a ampla
defesa, às sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93, e ao pagamento de multa nos seguintes termos:
I – Pelo atraso no fornecimento, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor do bem não fornecido ou do serviço
não prestado, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento) do valor do bem ou serviço;
II – Pela recusa em efetuar o fornecimento, caracterizado em dez dias após o vencimento do prazo estipulado: 10% (dez por cento)
do valor do bem ou serviço;
III – Pela demora em substituir o bem rejeitado ou corrigir falhas do serviço prestado, a contar do segundo dia da data da
notificação da rejeição: 2% (dois por cento) do valor do bem recusado ou do valor do serviço, por dia decorrido;
IV – Pela recusa da Contratada em substituir o bem rejeitado ou corrigir falhas no serviço prestado, entendendo-se como recusa a
substituição do bem ou a prestação do serviço não efetivada nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento)
do valor do bem ou serviço rejeitado;
V – Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada no Edital e não abrangida nos incisos anteriores: 1% (um por cento) do
valor contratado, para cada evento.
§ 1º - As multas estabelecidas nos incisos anteriores podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total limitado
a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.
§ 2º - Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à Contratada as importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua
cobrança mediante inscrição em Dívida Ativa do Município, ou por qualquer outra forma prevista em lei.
§ 3º - A autoridade competente, em caso de inadimplemento da contratada, deverá cancelar a nota de empenho, sem prejuízo das
penalidades relacionadas neste acordo.
§ 4º - O valor da multa deverá ser recolhido à Tesouraria do Município de Custódia, no prazo de 03 (três) dias, a contar da data da
notificação da penalidade.
§ 5º - Qualquer contestação sobre a aplicação de multas deverá ser feita por escrito.
§ 6º - Independentemente de cobrança de multas, pela inexecução total ou parcial do Contrato, poderão ainda ser aplicadas à
Contratada as seguintes sanções, garantida a prévia defesa:
a)

advertência por escrito;

b)

suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o Município de Custódia, pelo prazo de

até 02 (dois) anos;
c)

declaração de inidoneidade, nos termos do art. 87, Inc. IV da Lei 8.666/93 e demais normas legais pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICIDADE
Conforme disposto no art. 61, Parágrafo Único, da Lei 8.666/93, a publicação do presente instrumento será efetuada em extrato, até
o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, correndo à conta
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do Fundo Municipal de Saúde de Custódia a respectiva despesa.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Nos termos do § 3º do Art. 55 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, no ato da liquidação da despesa, os serviços de
contabilidade comunicarão, aos órgãos incumbidos da arrecadação e fiscalização de tributos da União, Estado ou Município, as
características e os valores pagos, tudo em conformidade com o disposto no Art. 63 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.
A Contratada reconhece o direito ao Fundo Municipal de Saúde de Custódia de paralisar a qualquer tempo ou suspender o
fornecimento, mediante o pagamento único e exclusivo do produto já fornecido.
A Contratada assumirá integral responsabilidade pelos danos causados ao Fundo Municipal de Saúde de Custódia ou a terceiros,
quando da execução do Contrato, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições, isentando o Fundo Municípal de Custódia de
todas e quaisquer reclamações pertinentes.
A contratada deverá, durante a execução contratual, manter as condições de habilitação apresentada na licitação.
A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições acréscimos ou supressões de até 25% do objeto contratado, nos termos
do §1º, artigo 65 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO
Sob o pálio do art. 55, § 2º, da Lei 8.666/93, fica eleito o foro da Comarca de Custódia - PE, como competente, para dirimir
dúvidas ou controvérsias decorrentes da execução do presente Contrato.
E, por estarem justos e acordados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e para um só efeito legal, na presença
das testemunhas que também assinam.
Custódia (PE),____/_____/ 2020.
TESTEMUNHAS

PELO CONTRATANTE

_____________________________________

_____________________________________
OLGA MARIA PIRES DE FREITAS GÓIS
Secretária Municipal de Saúde
213.219.304-53

PELO CONTRATADO

_____________________________________

_____________________________________
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE
PROCESSO LICITATÓRIO 042/2020 – FMS

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2020 – FMS

Ref.: (identificação da licitação)

inscrito no CNPJ nº
representante legal o(a) Sr(a)
CPF nº

, por intermédio de seu

, portador(a) da Carteira de Identidade nº

e do

DECLARA, para fins do disposto no § 2º do artigo 32 da Lei nº

8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não está impedida de participar de
licitações ou contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta. Não se encontra, nos termos da legislação em vigor
ou do Pregão, sujeito a qualquer outro fato ou circunstância que possa impedir a sua regular participação na presente licitação,
ou a eventual contratação que deste procedimento possa decorrer.

(data)

(representante legal)
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