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PROCESS0 LICITATORIO N° 126/2022

PREGAO PRESENCIAL -SRP N° 047/2022
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI

Objeto:  Registro de Preeos para contrataeao de empresa especializada para o fornecimento
de pegas e equipamentos para manuteneao dos consult6rios odontol6gicos das UBS, junto ao
Fundo Municipal de Satlde de Augustin6polisITO.

Prezados  (as)  Senhores  (as):  Visando  eventual  necessidade  de  comunicaeao  direta  entre
esta   Prefeitura   Municipal,   por   meio   da   Diretoria   Tecnica   de   Licitagao   e   as   empresas
interessadas em  participar da presente licitagao,  solicitamos preencher e enviar os dados do
Termo de Recebimento de Edital para o Setor ou via e-mail:  pmaugustin6polis@hotmail.com.

0  nao envio dos dados eximifa a Administraeao de  responsabilidade de comunicaeao direta
de   eventos   relacionados   ao   procedimento   licitat6rio,   ressalvada   a   obrigatoriedade,   pela
legislaeao  de  refefencia,  de  sua  publicagao  na  lmprensa  Oficial  e/ou  em  jornal  de  grande
circulaeao.

RECIBOAempresa                                                         ,   inscrita   no

CNPJ  sob o  n.°                                                                ,  retirou este Edital de licitagao e deseja ser

informada   de   qualquer   alteraeao   pelo   telefone:                                                              ou    E-mail:Localedata:

ass _ I _ 12fJ2:2..

Nome legivel e Assinatura do Resp.  Legal

Data da Entrega dos Envelopes:  19/09/2022.
Local da Entrega dos Envelopes:  Rua Dom Pedro I, 352 -Centro, Augustin6polisITO.
Hofario:  08h20min
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AVISO IMPORTANTE

Conforme   Ac6rdao   TCU   n.   754/2015   -   Plenario,   a   Administraeao   Publica   esta
obrigada  a  autuar  processo  administrativo  para  apuraeao  de  falta  e  aplica?ao  de  sanc6es
contra todas as empresas que pratiquem os atos tipificados no art. 7°.  Da Lei  10.520/2002.

Art.  7° Quem,  convocado  dentro  do  prazo  de validade  da  sua  proposta,
nao celebrar o contrato,  deixar de entregar ou apresentar documentaeao
falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execueao de seu
objeto,   nao   mantiver  a   proposta,   falhar  ou  fraudar  na  execueao  do
contrato, comportar-se de modo inid6neo ou cometer fraude fiscal, ficafa
impedido de  licitar e  contratar com  a  Uniao,  Estados,  Distrito  Federal  ou
Municipios   e,   sera   descredenciado   no   SICAF,   ou   nos   sistemas   de
cadastramento  de fornecedores  a  que  se  refere  o  inciso XIV do  art.  4o
desta  Lei,  pelo  prazo  de  ate  5  (cinco)  anos,  sem  prejuizo  das  multas
previstas em edital e no contrato e das demais cominag6es legais.

Recomendamos  que  os  interessados  em  participar  do  certame  leiam  atentamente
todas as exigencias habilitat6rias contidas no Edital e seus anexos, verificando se disp6e dos
documentos exigidos.

E, ainda, que sejam observadas todas as caracteristicas do objeto licitado para, assim,
evitar propostas com valores inexequiveis,  pois nao sera aceito pedido de desistencia ap6s o
inicio da sessao do pregao.
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PROCESSO LICITATORIO N° 126/2022
EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL -SRP N° 047/2022

Objeto: RegistrdepegaseequiFundoMunicipaa de Pregos para contratae5o de empresa especializada para a fornecimentopamentosparamanuteneaodosconsult6riosodontol6gicosdasUBS,juntoaoIdeSaddedeAugustin6polisITO.

®

Regido  pela  Lei  Federal n°  10.520,  de  17 de julho de 2002,  Lei Complementar n°  123,  de  14
de dezembro de 2006, Lei Complementar n° 147 de 07 de agosto de 2014,  Decretos n°. 3.555
de 08 de agosto de 2000,  Decreto n° 7.892 de 23 de janeiro de 2013,  Decreto n° 8.250 de 23
de  maio  de  2014,  Decreto  9.488  de  30  de  agosto  de  2018,  Lei  Municipal  N°  670/2017  e
subsidiariamente pela Lei Federal n° 8.666, de 21/06/1993 e suas posteriores alterag6es.

PREAWIBULO
0  Municipio  de Augustin6polis,  Estado do Tocantins,  por intermedio da  Diretoria  Tecnica  de
Licitaeao,  atrav6s  de  seu  Pregoeiro  Oficial,  torna  pdblico  para  conhecimento  de  todos  os
interessados que as O8h20min do dia 19 de   setembro de 2022,  na sede da Comissao de
Licitaeao da Prefeitura Municipal de Augustin6polisITO,  localizada a Rua Dom Pedro I,  n° 352
-   Centro,   Augustin6polisITO,   em   sessao   publica,    clara   inicio   aos   procedimentos   de

I:::::mveeTboai::bdeortcuur:edne,.esn::I:E:Sit:oe::e:nae,i::,aae:.pr:33:t,:dsag:gReE:sA6o:mRaEi::gNa8|A:
N° 047/2022,  objetivando o Registro de  Preeos dos itens relacionados  no Anexo  I,  mediante
as condig6es estabelecidas no presente Edital.

DAS DEFINIC6ES QUANTO AO PROCESSO:
Sistema de Registro de Precos -SRP: o conjunto de procedimentos para registro formal de
pregos relativos a prestacao de servieos e aquisigao de bens, para contrata?6es futuras.
Ata  de  Registro  de  Pregos:  o  documento vinculativo,  obrigacional,  com  caracteristicas  de
compromisso  para  futura  contrataeao,  onde  se  registram  os  preeos,  fornecedores,  6rgaos
participantes   e   condig6es   a   serem   praticadas,   conforme   as   disposie6es   contidas   no
instrumento convocat6rio e propostas apresentadas;
6rgao gerenciador: 6rgao ou entidade da Administraeao Ptlblica responsavel pela condueao
do conjunto de procedimentos do certame para registro de preeos e gerenciamento da Ata de
Registro de  Prego.  Fica esclarecido que  a 0  FUNDO  MUNICIPAL  DE  SAUDE  gerenciafa  a
Ata de Registro de Pregos, por intermedio da Comissao Permanente de Licitacao.

As propostas deverao obedecer as especificag6es deste instrumento convocat6rio e anexos,
que dele fazem parte integrante.

Os  envelopes  contendo  a  proposta  e  os  documentos  de  habilitagao  serao  recebidos  na
sessao pdblica de processamento do Pregao,  ap6s o credenciamento dos interessados que
se apresentar para participar do certame que sera realizado na sala da  Diretoria T6cnica de
Licitae6es,  sito  a  Rua  Dom  Pedro  I,  n°  352  -  Centro,  Augustin6polisITO,  iniciando-se  as
O8h20min do dia 19 de setembro de 2022 e sera conduzida pelo Pregoeiro com o auxilio da
Equipe de Apoio.

Na  hip6tese  de  ocorrer  feriado  ou  fatos  que  impeeam  a  realizagao  da  sessao  publica,  o
processo  sera  suspenso e  o  Pregoeiro  emitira  comunicado,  informando  a  nova  data  para  o
recebimento das propostas e/ou recebimento dos lances.

No dia, hora e local designados para sessao pdblica, sera realizado:
a.   Credenciamento dos interessados;
b.    Recebimento da declaraeao de cumprimento dos requisitos de habilitaeao;
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c.    Recebimento dos Envelopes 1  e 2 contendo propostas de preeos e documentaeao de
habilitaeao dos licitantes;

d.   Analise das propostas de pregos para fins de classificagao dos licitantes para a etapa
de apresentagao de lances verbais;

e.    Realizacao da etapa de apresentagao de lances verbais;
f.     Avaliaeao  dos  documentos  habilitat6rios  do(s)  licitante(s)  que  tiver(em)  apresentado

a(s) melhor(es) proposta(s);
9.    Recebimento de eventual(is) recurso(s); e
h.   Adjudicaeao do objeto da licitaeao ao licitante vencedor,  no caso de inexistir recurso.

Unidade e 6rgao Requisitante:
1.    Fundo Municipal de satlde e saneamento;

1  - DO OBJETO
1.1.  Registro de  Pregos  para  contrataeao de empresa especializada  para  o fornecimento de
pegas  e  equipamentos  para  manutengao dos  consult6rios  odontol6gicos  das  UBS, junto  ao
Fundo   Municipal   de   Satlde   de   Augustin6polisITO,   de   acordo   com    as   descrie6es   e
especificae6es contidas no Termo de Refetencia -ANEXO I deste Edital.
1.2.  As  especificae6es  dos  produtos,  quantidades  a  serem  adquiridas,  estao  expostas  no
Termo de Refefencia, que faz parte integrante deste Edital, independente de transcrieao.
1.3. As quantidades descritas sao estimativas maximas para fornecimento durante  12 (doze)
meses, com contratae6es definidas de acordo com as necessidades deste Municipio.
1.4. 0 Registro de Prego sera formalizado por intermedio da Ata de Registro de Preeo e nas
condie6es previstas neste Edital.
1.4.1. A Ata de Registro de Preeo resultante deste certame tefa vigencia de 12 (doze) meses,
a partir da data de assinatura.
1.5.  As  propostas  deverao  obedecer  as  especificag6es  deste  instrumento  convocat6rio  e
anexos, que dele fazem parte integrante.
1.6.    Os   produtos   fornecidos   deverao   atender   as   exigencias   minimas   de   qualidade,
observados   os   padr6es  e   normas   baixadas   pelos   6rgaos  competentes  de   controle  de
qualidade industrial -ABNT,  INMETRO,  etc.  atentando-se o FORNECEDOR,  principalmente,
para  as  prescrig6es  contidas  no  art.   39,  VIIl,  da  Lei  n°  8.078/90  (C6digo  de  Defesa  do
Consumidor),  podendo  o  municipio,  a  qualquer  momento  e  sem  pfevio  aviso,  solicitar  que

::/:Xr;R'6Z;8°NSEisi:SDP:LaEC&m%r::aRrTaAqRuadjsagR8°bsupTr8dsYt:ess:feeiraandd°oS.asdiscriminag6es
contidas no Termo de  Refefencia,  sendo aplicadas todas as normas e exigencias do C6digo
de  Defesa do Consumidor (art.  39,  VIII,  da  Lei  n° 8.078/90)  e demais  legislagao  aplicaveis a
esp6cie.  Os produtos deverao ainda,  estar acondicionados adequadamente em embalagens
apropriadas,   em   material   que   garanta   a   sua   integridade,   durante   o   seu   transporte,
armazenamento  e  utilizaeao,  com  indicagao  do  produto,  marca,  data  de  fabricagao  e  de
validade.
1.8.  Fica  entendido  que todos  os  documentos  da  licitaeao  sao  complementares  entre  si,  de
modo  que  qualquer detalhe  que  se  mencione  em  urn documento  e  se  omita  em  outro sera
valido.
1.9.  Ocorrendo  decretagao  de feriado,  ou  outro fato superveniente que  impega  a  realizaeao
desta licitagao na data acima mencionada,  o evento sera automaticamente transferido para o
primeiro dia dtil subsequente, no mesmo horario, independentemente de nova comunicaeao.

2. DAS CONDIC6ES PARA PARTICIPACAO E DAS AMOSTRAS
2.1.  Poderao participar desta licitaeao:
2.1.1.  Poderao  participar  da  presente  licitaeao  empresas  regularmente  estabelecidas,  cujo
ramo  de  atividade  seja  compativel  com  o  objeto  da  licitagao,  conforme  o  disposto  nos
respectivos  atos  constitutivos  e  que  satisfagam  integralmente  as  condie6es  deste  Edital  e
seus Anexos.
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2.1.2.  Empresas enquadradas  no  regime de  Microempresas -ME e  Empresas  de  Pequeno
Porte -EPP nos termos do Art. 6° c/c Art. 9°, do Decreto n° 8.538, de 6 de Outubro de 2015,
respeitadas as regras indicadas no artigo 43,  pafagrafo  1°, combinado com o pafagrafo 2° do
mesmo artigo, da Lei Complementar n° 123/2006.
2.1.3 -Empresas que nao se credenciarem como Microempresas e ou Empresas de Pequeno
Porte nao sefao credenciado a  participar do presente processo licitat6rio exceto quando nao
for  alcaneado  o  nl]mero  minimo  de  participantes  conforme  disposto  no  artigo  49  da  Lei
Complementar 123/2006, que preceitua o seguinte:

Art.  49.  Nao  se aplica  o disposto  nos arts.  47  e 48 desta  Lei  Complementar
quando:
11    -    nao    houver    urn    minimo    de    3    (tres)    fornecedores    competitivos
enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados
local ou  regionalmente e capazes de cumprir as exigencias estabelecidas no
instru mento convocat6rio;

2.1.3.1   Para  se  promover  o  desenvolvimento  econ6mico  e  social   no  ambito  municipal  e
regional,  a ampliaeao da eficiencia das politicas publicas, a incentivo a inovaeao tecnol6gica e
o  tratamento  diferenciado  e  simplificado  para  as  MPE,  a  Autoridade  Competente  podera,
justificadamente,   dar   prioridade   de   contratagao   as   MPE   que   sejam   sediadas   local   ou
regionalmente  (nessa  ordem  de  prioridade),  e  que  possuam  propostas  ate  10%  (dez  por
cento) superiores em relagao ao melhor preeo valido.

Art. 47.     Nas   contratag6es   publicas   da   administragao   direta   e   indireta,
autarquica e fundacional, federal, estadual e municipal,  devefa ser concedido
tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de
pequeno  porte  objetivando  a  promogao  do  desenvolvimento  econ6mico  e
social  no ambito  municipal e regional,  a ampliaeao da eficiencia das  polfticas
ptlblicas e o incentivo a inovagao tecnoldgica.
Art.  48  ...

§ 3o  0s beneficios referidos no caput deste artigo poderao, justificadamente,
estabelecer a prioridade de contratagao  para as microempresas e empresas
de pequeno porte sediadas local ou  regionalmente,  ate o limite de  10%  (dez
por cento) do melhor prego valido.

2.1.3.2 -Entende-se como empresa sediada  no local,  aquela que  possua  registro  na cidade
de Augustin6polisITO.
2.1.3.3  Entende-se  como  empresa  sediada  regionalmente,  aquela  que  possua  registro  em
uma das cidades que integram a regiao do Bico do Papagaio, no Estado do Tocantins.
2.1.4.  Como condigao de participagao,  em atendimento ao art.  4°, VII,  da Lei  n°  10.520/2002,
a  empresa  devefa  declarar,  conforme  modelo Anexo,  que  cumpre  plenamente  os  requisitos
de habilitaeao. Tal declaraeao devera ser apresentada fora dos envelopes n° 01  e 02, ap6s a
fase de credenciamento, ou ser feita verbalmente, com registro em Ata.

2.2. Estarao impedidos de participar de qualquer fase do processo interessados que se
enquadre em uma ou mais das situa96es a seguir:

a)   Estejam constituidas sob a forma de cons6rcio;
b)   Estejam  cumprindo  a  penalidade  de  suspensao  temporaria  imposta  pela  Prefeitura

Municipal de Augustin6polisITO.
c)   Sejam,  por qualquer motivo,  declaradas inid6neas para licitar ou firmar contratos com

6rgaos pdblicos (Federal,  Estadual e Municipal) de acordo com o previsto no inciso lv
do artigo 87 da Lei  Federal  n°.  8.666/93 e alterae6es e que nao tenham  a idoneidade
restabelecida;

d)   Estejam  em  regime  de  falencia  ou  concordata,  recuperacao judicial  ou  extrajudicial,
dissolugao ou liquidaeao;
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e)   Tenham em seu quadro empregado menores de 18 (dezoito) anos efetuando trabalho
noturno,   perigoso   ou   insalubre   ou,   ainda,   empregado   com   idade   superior  a   14
(quatorze) anos efetuando qualquer trabalho, salvo na condieao de aprendiz;

f)     Empresas distintas por meio de urn dnico representante;
g)   Nos  casos  de  Microempresas  ou  EPPs,  aquelas  que  se  encontrem  em  uma  das

situag6es previstas no art. 3°, § 4°, da Lei Complementar n°.123/06;
h)   Empresas distintas que possuam s6cios em comum.

2.3.  0  pregoeiro  com  auxilio da  equipe  de apoio,  fa fa  consulta  por meio eletr6nico junto  ao
sitio do Tribunal  de Contas do  Estado do Tocantins e/ou  no sitio do  portal  de transpafencia
(http://www.portaldatransparencia.gov. br/ceiso, verificando se a mesma foi declarada inid6nea
por  algum  ente  ptiblico,  caso  seja  comprovado  tal  ato,  a  mesma  estafa  impossibilitada  de
licitar ou contratar com a Administraeao  Ptlblica,  e havendo necessidade,  sera juntado c6pia
do processo administrativo do ente pdblico que declarou a licitante inid6nea junto ao processo
em epigrafe.

3. DO CREDENCIAIVIENTO
3.1. Para o credenciamento devefao ser apresentados os seguintes documentos:

a)   Tratando-se   de   representante   legal,   o   estatuto   social,   contrato   social   ou   outro
instrumento  de  registro  comercial,  registrado  na  Junta  Comercial,  no  qual  estejam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigae6es em decortencia de
tal investidura;

b)   Tratando-se de procurador, o instrumento de procuragao pdblico ou particular do qual
constem poderes especificos para formular lances, negociar preeo, interpor recursos e
desistir de  sua  interposigao  e  praticar todos  os demais  atos  pertinentes  ao  certame,
acompanhado do correspondente documento,  dentre os  indicados  na  alinea  "a",  que
comprove os poderes do mandante para a outorga;

c).  Declaraeao  de  inexistencia  de fatos  impeditivos de  acordo  com  modelo estabelecido
no Anexo deste Edital.

3.2. 0 representante legal e o procurador deverao identificar-se exibindo documento oficial de
identificagao que contenha foto.
3.3. Sera admitido apenas 01  (urn) representante para cada licitante credenciada.
3.4.  A  ausencia  do  Credenciado,  em  qualquer  momento  da  sessao,  importara  a  imed,iata
exclusao da licitante por ele representada, salvo autorizaeao expressa do Pregoeiro.
3.5. Se da analise dos documentos citados acima ficar caracterizado que o ramo de atividade
da   proponente   e   incompativel   com   o   objeto  da   licitagao,   ficafa   esta   impossibilitada   de
credenciar-se para participar do certame, vez que viola a exigencia do item 2.1.1  deste edital.

4.   DA   FORMA   DE   APRESENTAC^O   DA   PROPOSTA   E   DOS   DOCuMENTOS   DE
HABILITACAO
4.1. A proposta e os documentos para habilitaeao deverao ser apresentados, separadamente,
em  02 envelopes fechados e indevassaveis,  contendo em sua parte externa,  alem do nome
da proponente, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 01  -DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINOPOLISITO
COMISSAO PERMANENTEDE LICITACAO/PREGOEIRO
PROCESSO LICITATORIO N° 126/2022
PREGAO PRESENCIAL N° 047/2022

ENVELOPE N° 02 -DOCUMENTACAO DE PROPOSTA COMERCIAL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINOPOLISITO
cOMissAO PERMANENTEDE LlclTAeAO/PREGOEI RO
PROCESSO LICITATORIO N° 126/2022
PREGAO PRESENCIAL N° 047/2022
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4.2.  A  proposta  devefa  ser elaborada  em  papel  timbrado  da  empresa  e  redigida  em  lingua
portuguesa,   salvo   quanto   as   express6es  t6cnicas   de   uso   corrente,   com   suas   paginas
numeradas sequencialmente,  sem  rasuras,  emendas,  borr6es ou entrelinhas e ser datada e
assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuraeao.
4.3.  Os documentos  necessarios a  habilitaeao devefao ser apresentados em  original  ou  por
qualquer  processo  de  c6pia  autenticada  por tabeliao  de  notas  ou  por funcionario  municipal
desta Prefeitura apto para tanto.
4.4. A proposta devefa ser apresentada,  ainda,  em  midia digital,  atrav6s de arquivo gravado
em  Excel,  armazenado  em  pen-driver,  visando  dar  maior agilidade  ao  processo  de  registro
dos  pregos  apresentados.  A  nao  apresenta§ao  em  midia  digital  armazenada  em  pen-
driver nao ensejafa a desabilita§ao do licitante.

5. DO CONTEUDO DO ENVELOPE PROPOSTA
5.1.  A  proposta  devefa  ser  apresentada  em  papel  timbrado,  datilografada  ou  impressa  por
meio  eletr6nico,   numerada,  sem  rasuras,   ressalvas  ou  entrelinhas,  em  01   (uma)  via,  em
envelope fechado, com preeos em algarismos arabicos e por extenso, datada e assinada pelo
representante legal da licitante, e devefa conter:

a)   Razao  social  completa  da  empresa,  enderego  atualizado,  CNPJ,  telefone/fax/e-mail
(se houver) e nome da pessoa indicada para contatos;

b)   Deverao  estar  inclusos  todos  os  custos  necessarios  ao  cumprimento  do  objeto  da
presente  licitagao,  todas  as  despesas  com  a  prestaeao  dos  servieos  licitados,  dos
encargos  e  obrigae6es  tributarias,  sociais,  trabalhistas  e  previdenciarias  incidentes,
impostos  e taxas,  nao  sendo  admitidos  quaisquer outros  adicionais  ap6s  a  abertura
dos envelopes;

5.2. 0 prazo de validade da proposta devera ser no minimo de 60 (sessenta) dias corridos, a
contar  da  data  de  sua  apresentaeao.  Na  falta  da  indicaeao  deste  prazo  sera  considerado
como prazo de validade 60 dias;
5.3.   Havendo   discordancia   entre   preeos   unitarios   e   totais,   resultantes   de   cada   item,
prevalecerao os primeiros.
5.4.  Em  nenhuma  hip6tese  a  licitante  podefa  requerer  alteragao  da  proposta  apresentada,
seja com relagao a preeos,  pagamento ou qualquer condieao que importe na modificagao dos
termos originais,  ressalvada aquelas destinadas a sanar erros formais,  alterae6es essas que
sefao avaliadas pela autoridade competente do municipio.
5.5.  Serao  desclassificadas  as  propostas  que  nao  atenderem  as  exigencias  do  presente
Edital,  forem  omissas  ou  apresentarem  irregularidades  ou  defeitos  capazes  de  dificultar  o
julgamento.

6. DO CONTEODO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS PARA HABILITACAO"
6.1. Como condigao pfevia ao exame da documentaeao de habilitaeao do licitante detentor da
proposta  classificada  em  primeiro  lugar,  o  Pregoeiro  verificafa  o  eventual  descumprimento
das  condie6es de  participagao,  especialmente quanto  a exist6ncia de sangao que  impeea  a
participaeao no certame ou a futura contratacao, mediante a consulta ao seguinte cadastro.
6.1.1.    Consulta    Consoljdada    de    Pessoa    Juridica    do   Tribunal    de    Contas    da    Uniao
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/);
6.1.2. Consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e tamb6m de seu
s6cio  majoritario,  por  forea  do  artigo  12  da  Lei  n°  8.429,  de  1992,  que  preve,  dentre  as
sang6es   impostas  ao  responsavel   pela   pfatica  de  ato  de   improbidade  administrativa,   a
proibieao  de  contratar  com  o  Poder  Pdblico,  inclusive  por  intermedio  de  pessoa juridica  da
qual seja s6cio majoritario.
6.1.2.1.  Caso  conste  na  Consulta  de  Situaeao  do  Fornecedor a  existencia  de  Ocorrencias
lmpeditivas   lndiretas,   o  gestor  diligenciafa  para  verificar  se  houve  fraude  por  parte  das
empresas apontadas no Relat6rio de Ocorrencias lmpeditivas lndiretas.
6.1.2.2.  A  tentativa  de  burla  sera  verificada  por  meio  dos  vinculos  societarios,   linhas  de
fornecimento similares, dentre outros.
6. 1 .2.3. o Iicitante sera convocado para manifestagao previamente a Sua desclassirELC\eee`Ojrng n``      ``  ii=====L=



ESTAD0 DO TOCANTINS
PREFEITURA
AUGUSTIN

JNICIPAL DE
Polls - TO

Cpl - CoMISSAo
PERMANENTE
DE LicITAcao

iRE8ug±Iife6pOL_us

6.1.3.  Constatada a existencia de saneao,  o Pregoeiro reputafa o licitante inabilitado,  por falta
de condigao de participagao.
6.1.4.  No caso de  inabilitaeao,  havera  nova verificagao,  pelo sistema,  da eventual  ocorfencia
do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, seguindo-se
a disciplina antes estabelecida para aceitagao da proposta subsequente.
6.1.5. Se o licitante for a matriz, todos os documentos devefao estar em nome da matriz, e se
o  licitante for a filial,  todos  os  documentos deverao  estar em  nome  da filial,  exceto  aqueles
documentos  que,   pela  pr6pria  natureza,   comprovadamente,  forem  emitidos  somente  em
nome da matriz.
6.1.6.  Serao aceitos  registros de CNPJ  de  licitante  matriz e filial  com  difereneas de ntlmeros
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagao
do recolhimento dessas contribuie6es.
6.1.7.    Os   licitantes   deverao   encaminhar,    nos   termos   deste    Edital,    a   documentagao
relacionada nos itens a seguir,  para fins de habilitaeao:

0 Envelope "Documentos de Habilitagao" devefa conter os documentos a seguir relacionados
os quais dizem respeito a:

6.2. HABILITACA0 JURiDICA (Art. 28 da Lei 8.666/93).
a)   No   caso   de   Empresario   Individual:   inscrigao   no   Registro   Pdblico   de   Empresas

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
b)   Em  se tratando de  Microempreendedor  Individual -MEl:  Certificado  da  Condigao  de

Microempreendedor   Individual    -   CCMEI,    cuja   aceitagao   ficara    condicionada    a
verificaeao da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c)    No caso de Sociedade Empresaria ou Empresa Individual de responsabilidade limitada
-EIRELl:  ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na  Junta  Comercial  da  respectiva  sede,  acompanhado  de documento  comprobat6rio
de seus administradores;

d)   No  caso  de  Sociedade  Simples:  inscrieao  do  ato  constitutivo  no  Registro  Civil  das
Pessoas  Juridicas  do  local  de  sua  sede,  acompanhada  de  prova  da  indicaeao  dos
seus administradores;

e)   No  caso  de  Cooperativa:  ata  de fundaeao  e  estatuto  social  em  vigor,  com  a  ata  da
assembleia que o aprovou,  devidamente arquivado na Junta Comercial ou  inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede,  bern como a registro de que
trata o art.107 da Lei n° 5.764, de 1971 ;

f)    Decreto de autorizagao e ato de registro ou autorizagao para funcionamento expedido
pelo   6rgao   competente,   tratando-se   de   empresa   ou   sociedade   estrangeira   em
funcionamento no pals, quando a atividade assim o exigir.

g)   Alvara   de   Funcionamento   de   Titularjdade   da   empresa   licitante,   expedido   pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigencia atualizada.

6.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (Art. 29 da Lei 8.666/93).
a)   Prova  de   inscrieao   no  Cadastro   Nacional  de  Pessoas  Juridicas  do  Ministerio  da

Fazenda (CNPJ);
b)   Prova  de  Regularidade  para  com  a  Fazenda  Federal,  atrav6s  da  apresentacao  da

Certidao  Negativa  de  Debitos  Relativos  aos  Tributos  Federais  e  a  Divida  Ativa  da
Uniao  conforme  Portaria  Conjunta  RFB/PGFN  n°  358  de  05  de  setembro  de  2014,
alterada pela Portaria MF n° 443, de 17 de outubro de 2014;

c)    Prova de  regularidade  para  com  a  Fazenda  Estadual  e  Municipal  ou  Distrital da  sede
do licitante;
c-1 ) Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao
objeto   licitat6rio,   devefa   comprovar   tal   condieao   mediante   a   apresentagao   de
declaragao   da   Fazenda   Estadual   do  domicilio   ou   sede   do  fornecedor,   ou   outra
equivalente,  na forma da lei;Ei=L=
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d)   Certificado   de   Regularidade   perante   o   FGTS,   fornecido   pela   Caixa   Econ6mica
Federal, devidamente atualizado,  nos termos da Lei n.° 8.036, de 11  de maio de 1990;

e)   Prova de inexistencia de d6bitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho,  mediante
a apresentagao de certidao negativa,  nos termos do Titulo Vll-A da consolidaeao das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

f)     Prova  de  inscrigao  no  cadastro  de  contribuintes  estadual  ou  municipal,  se  houver
relativo  ao  domicilio  ou  sede  do  licitante,   pertinente  ao  seu  ramo  de  atividade  e
compativel com o objeto contratual;

g)   Tamb6m  serao  aceitas,   no  lugar  das  Certid6es  Negativas  de   Debitos,   Certid6es
Positivas de Debitos com Efeito de Negativas.

6.4. QUALIFICAeAO ECON6MICO-FINANCEIRA (Art. 31da Lei 8.666/93)
6.4.1.    Balaneo  Patrimonial  e  Demonstrae6es Contabeis do exercicio social  do ano de 2021,

exigiveis  na  forma  da  lei,  que  comprove  a  boa  situaeao  financeira  da  proponente,
vedada  a  sua  substituieao  por  balancetes  ou  balaneos  provis6rios.  (Art.  31,I  da  Lei
8.666/93);

a)   Caso  a sociedade  seja  constituida  no exercicio em  curso devefa  apresentar balango
de    abertura,    (caso    nao   tenha    movimentae6es)   e   balaneo    intermediario   (com
movimentag6es),  com  assinatura  do  s6cio  administrador e do  contador responsavel,
devidamente  registrado  ou  autenticado  na  Junta  Comercial.   (Carimbo,  etiqueta  ou
chancela da Junta Comercial),  fundamentado  no art,1.181  e §2° do art.1.184  da  Lei
10.406/02;  Resolueao CFC n°133o/11 );

b)   0  Balango  devefa  ser  assinado  por  urn  diretor  e  urn  profissional  habilitado  e  com
registro no CRC, que comprovem a boa situagao financeira da empresa, vedada a sua
substituieao  por  balancetes  ou  balangos  provis6rios,   podendo  ser  atualizados  por
indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (tres) meses da data de apresentagao
da  proposta;  (§2°  do  art.1.184  da  Lei  10.406/02;  §  4°  do  art.177  da  lei  6.404/76  e
suas alterae6es;  Resolugao CFC n°1330/11);

c)   A   comprovaeao   da   situagao   financeira   da   empresa   sera   constatada   mediante
obtengao de indices de Ljquidez Geral (LG),  Solvencia Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC),  resultantes da aplicaeao das formulas:

LG

SG

LC

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Circulante
Passivo Circulante

d)   As empresas,  que apresentarem resultado inferior ou igual a  1  (urn) em qualquer dos
indices   de   Liquidez   Geral   (LG),   Solvencia   Geral   (SG)   e   Liquidez   Corrente   (LC),
deverao  comprovar  patrim6nio  liquido  de,  no  minimo,  5%  (cinco  por  cento)  do  valor
estimado da contrataeao ou item pertinente.

e)   As empresas recem-constituidas, com menos de 01  (urn) ano de existencia, que ainda
nao tenha  Balango  Final  de  exercicio,  deverao apresentar  Balaneo de  abertura  e/ou
Demonstragao   de   Resultado   contabeis   envolvendo   seus   direitos,   obrigac6es   e
patrim6nio  liquido  relativo  ao  periodo  de  sua  existencia,  devidamente  registrados  na
Junta   Comercial   ou   registrados   eletronicamente   na   Receita   Federal,   atrav6s   do
sistema SPED Contabil, conforme o caso.

6.4.2.  Certidao  Negativa  de  Falencia  ou  concordata  expedida  pelo  distribuidor  da  sede  da
pessoa juridica (Art.  31,  11  da Lei 8.666/93);

6.4.3.  0  licitante  enquadrado  como  microempreendedor  individual  que  pretenda  auferir  os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n.123,  de 2006,iEE=.==|=
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estara dispensado: (a) da prova de inscrigao nos cadastros de contribuintes estadual e
municipal   e   (b)   da   apresentacao   do   balaneo   patrimonial   e   das   demonstrae6es
contabeis do dltimo exercicio.

6.4.4.  Nao sefao aceitos protocolos de entrega ou solicitagao de documentos em substituieao
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.

6.4.5.  A  existencia  de  restrigao  relativamente  a  regularidade fiscal  e  trabalhista  nao  impede
que  a  licitante  qualificada  como  microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte  seja
declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigencias do edital.

6.5. OUTRAS COMPROVAC6ES
6.4.1. 0 Iicitante devefa apresentar:

a)   Declaragao  formal   do   cumprimento   ao   disposto   no   inciso   XXXIll,   do   art.   7°,   da
Constituieao  Federal,  em  conformidade  com  a  Lei  n°.  8.666/93  art.  27,  de  que  nao
utiliza   mao-de-obra   direta   ou   indireta   de   menores   de   18   (dezoito)   anos   para   a
realizaeao de trabalhos noturnos,  perigosos ou insalubres,  bern como nao utiliza, para
qualquer trabalho,  mao-de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos,
exceto na condigao de aprendiz, a partir de  14 (quatorze) anos (lnciso V do art. 27 da
Lei n.a 8.666/93), conforme modelo constante do Anexo deste Edital;

b)   Declaraeao de inexistencia de fato  impeditivo,  nos termos do § 2° do art.  32 da  Lei  n°
8.666/1993;

c)   Declaracao  de que  a  proposta foi  elaborada  de forma  independente,  nos termos  da
lnstrueao Normativa SLTl/MPOG n° 2, de 16 de setembro de 2009 (Dpl);

d)   AFE -Autorizagao de Funcionamento de Empresa expedida pela Agencia Nacional de
Vigilancia Sanitaria -ANVISA devidamente atualizada ou comprovante de pagamento
da taxa de renovaeao anual;

e)   AE  -  Autorizagao  Especial  atualizada   (somente  sera  aceita   Publicaeao  no   Diario
Oficial da uniao), quando aplicavel;

6.6. CAPACIDADE TECNICA
6.6.1. Comprovaeao de aptidao para o fornecimento de bens em caracteristicas, quantidades
e  prazos  compativeis  com  o  objeto  desta  licitaeao,  ou  com  o  item  pertinente,  por  meio  da
apresentagao  de  Atestado(s)  fornecido(s)  (no  minimo  urn)  por  pessoas  juridicas  de  direito
publico    ou    privado.    O(s)    atestado(s)    devefao    ser    apresentados    acompanhado    de
documentagao necessaria a comprovagao de sua legitimidade,  sendo a copia do contrato ou
documento equivalente que  deu  suporte  a  contratagao,  endere9o telefone  da  contratante e
local onde foram prestados os servieos.
6.6.2.  Serao  considerados  os  atestados  que  comprovem  o  fornecimento  dos  servigos  de
objetos similares, de outras marcas e/ou modelos similares, desde que comprovem a aptidao
da licitante para o fornecimento do(s) servigos(s).
6.6.2.1. Nao serao considerados os atestados emitidos por empresas pertencentes ao mesmo
grupo  empresarial  da  empresa  proponente,  entendendo-se  estas  como  aquelas  que  sejam
controladas ou controladoras da empresa proponente, ou que possua ao menos uma pessoa
fisica ou juridica que seja s6cio desta. E tambem nao sefao admitidos atestados emitidos pelo
pr6prio licitante em seu nome.

6.7. DISPOSIC6ES GERAIS DA HABILITACAO
6.7.1.  Os  interessados ja  cadastrados  na  Prefeitura  do  Municipio  de  Augustin6polisITO,  na
correspondente  especialidade,   deverao  apresentar  o  respectivo  comprovante  de  registro
cadastral,    acompanhado    dos    documentos    que    tenham    sido    apresentados    para    o
cadastramento  e  que  ja   estejam   com   os   respectivos   prazos  de  validade,   na   data   de
apresentaeao das propostas, vencidos.
6.7.2.   Na   hip6tese   de   nao   constar   prazo   de   validade   nas   certid6es   apresentadas,   a
Administraeao   aceitafa   como   validas   as   expedidas   ate   30   (trinta)   dias   imediatamente
anteriores a data de apresentaeao das propostas.
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6.7.3.  A  comprovagao  de  Regularidade  Fiscal  das  MICROEMPRESAS  E  EWIPRESAS  DE
PEQUENO  PORTE,  somente sera exigida no caso de virem a ser a(s) adjudicataria(s) deste
certame, nos termos do art. 42 da Lei Complementar n° 123/2006.

:b7C:in::t#::een:::eossa:oejt::P6re(SDa68eoR:qEuoe8%PD°orteE#;VEe[%°bE?,53t8#EaNP+eossnEaAr#
HABILITACAO), deste Edital,  mesmo que apresentem alguma restrieao,  conforme insculpido
no §  1° do Art. 43 da LC  123/2006;

§1° -Havendo alguma restrieao na comprovacao da regularidade fiscal,  sera
assegurado o  prazo de 5 (cinco)  dias  tlteis,  cujo termo  inicial  correspondefa
ao  momento  em  que  o  proponente  for  declarado  o  vencedor  do  certame,
prorrogavel  por  igual  periodo,   a  criterio  da  administraeao  ptlblica,   para  a
regularizagao  da  documentaeao,   pagamento  ou  parcelamento  do  debito  e
emissao de eventuais certid6es negativas ou positivas com efeito de certidao
negativa.  (Redacao dada pela Lei Complementar n° 147,  de 07 de agosto de
2014);

§  2°  -A  nao  regularizagao  da  documentaeao,  no  prazo  previsto  no  §1°  do
artigo  43  da  Lei  Complementar  123/2006,  implicafa  decadencia  do  direito  a
contratagao,  sem prejulzo das sang6es previstas no artigo 81  da  Lei  Federal
n°    8.666/93,    sendo   facultada    a   Administraeao    convocar   os    licitantes
remanescentes,  na ordem de classificaeao,  para a assinatura do contrato ou
revogar a licitagao.

7. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
7.1.  No  hofario  e  local  indicado  no  preambulo,  sera  aberta  a  sessao  de  processamento  do
Pregao, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame.
7.2. Ap6s o credenciamento,  as licitantes entregarao ao Pregoeiro, em envelopes separados,
a proposta de preeos e os documentos de habilitagao.
7.3.   A   analise   das   propostas   pelo   Pregoeiro   visara   ao   atendimento   das   condie6es
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:

a)   Cujo objeto nao atenda as especificac6es, prazos e condie6es fixados no Edital;
b)   Que apresentem preeo baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.
c)   Com preeos excessivos (manifestamente superiores ao limite de preeos do mercado),

tornando-se como parametro a "estimativa de valor', efetuado pelo Setor de Compras
do Municipio.

7.4.  No tocante aos pre9os, as propostas serao verificadas quanto a exatidao das operag6es
aritm6ticas  que  conduziram  ao  valor total  oreado,  procedendo-se  as  corree6es  no  caso  de
eventuais erros, tomando-se como corretos os preeos unitarios. As corree6es efetuadas serao
consjderadas para apura9ao do valor da proposta.
7.5.   Serao  desconsideradas  ofertas  ou  vantagens  baseadas  nas  propostas  das  demais
licitantes.
7.6.  As  propostas  nao  desclassificadas  serao  selecionadas  para  a  etapa  de  lances,  com
observancia dos seguintes criterios:

a)   Selecao da  proposta  de  menor prego  por servico e as  demais  com  preeos  ate  10%
superior aquela;

b)   Nao  havendo  pelo  menos  03  (tres)  preeos  na  condieao  definida  na  alinea  anterior,
serao selecionadas as propostas que apresentarem os menores pregos, ate o maximo
de 03 (ties).

c)   No  caso  de  empate  nos  pregos,  serao  admitidas  todas  as  propostas  empatadas,
independentemente do ntlmero de licitantes.

7.7. 0 Pregoeiro convidafa individualmente os autores das propostas selecionadas a formular
lances  de forma  sequencial,  a  partir do  autor da  proposta  de  maior  prego  e  os  demais  em
ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preeos.
Da mesma forma, em seguida, com os itens de maior desconto por servigo.

0 ii.      ii!'.          ..I,,, |xprmrmlexm[EE.|rm-niEEEE±D[®±uiEEEEEE=
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7.7.1.  A  Iicitante  sorteada  em  primeiro  lugar  podera  escolher  a  posieao  na  ordenaeao  de
lances em relagao aos demais empatados, e assim sucessivamente ate a definieao completa
da ordem de lances.
7.8.  Os  lances  deverao  ser  formulados  em  valores  distintos  e  decrescentes,  inferiores  a
proposta de menor preeo.
7.09.  A  etapa  de  lances  sera  considerada  encerrada  quando  todos  os  participantes  dessa
etapa declinarem da formulaeao de lances.
7.10.  Encerrada  a  etapa  de  lances,  sefao  classificadas  as  propostas  selecionadas  e  nao
selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para
as selecionadas o t]Itimo prego ofertado.
7.11. 0 Pregoeiro podefa negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas a redugao
do prego.
7.12. Ap6s a negociaeao, se houver, o Pregoeiro examinara a aceitabilidade do menor prego,
decidindo motivadamente a respeito.
7.12.1.  A  aceitabilidade  sera  aferida  a  partir  dos  preeos  de  mercado  vigentes  na  data  da
apresentaeao das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo 6rgao licitante.
7.13.  Considerada  aceitavel  a  oferta  de  menor  prego,  sera  aberto  o  envelope  contendo  os
documentos de habilitaeao do respectivo proponente.
7.14.  Eventuais  falhas,  omiss6es  ou  outras  irregularidades  nos  documentos  de  habilitacao,
poderao ser saneadas na sessao pdblica de processamento do Pregao, ate a decisao sobre a
habilitaeao,  inclusive mediante:
a) substituieao e apresentaeao de documentos, ou
b) verificaeao efetuada por meio eletr6nico habil de informag6es.
7.15.  A  verificaeao  sera  certificada  pelo  Pregoeiro  e  deverao  ser  anexados  aos  autos  os
documentos  passiveis  de  obteneao  por  meio  eletr6nico,  salvo  impossibilidade  devidamente
justificada.
7.16.  A  Administragao  nao  se  responsabilizafa  pela  eventual  indisponibilidade  dos  meios
eletr6nicos,   no   momento   da  verificaeao.   Ocorrendo   essa   indisponibilidade   e   nao   sendo
apresentados os documentos alcangados pela verificaeao, a licitante sera inabilitada.
7.17. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitagao previstos neste Edital,  a licitante
sera habilitada e declarada vencedora do certame.
7.18.   Se  a  oferta  nao  for  aceitavel,   ou  se  a  licitante  desatender  as  exigencias  para  a
habilitaeao,  o  Pregoeiro examinara  a  oferta  subsequente  de  menor prego,  negociafa  com  o
seu autor,  decidira sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificafa as condig6es de
habilitagao  e  assim  sucessivamente,  ate  a  apuraeao  de  uma  oferta  aceitavel  cuja  autora
atenda aos requisitos de habilitaeao, caso em que sera declarada vencedora.
7.19.  No  preeo  proposto devefao estar incluidos todos os custos relacionados  com  salarios,
encargos trabalhistas,  previdenciarios  e  sociais,  tributos  e  contribuig6es,  e todos  os  demais
impostos, taxas, fretes e outras despesas decorrentes de exigencia legal ou das condig6es de
gestao  do  contrato  a  ser  assinado,  alem  dos  materiais  consumiveis  e  a  depreciagao  dos
equipamentos e bens dufaveis.
7.20.  Em seguida,  abrira os envelopes n° 02 das licitantes que aceitaram e decidira sobre as
respectivas  habilitag6es,  observadas  as  disposie6es  retro.  As  habilitadas serao  incluidas  na
ata de  registro de  preeos,  observada  a  ordem  de classificaeao,  a que  alude  o  subitem  7.10
Supra.
7.21. Constatado o atendimento as exigencias do edital (especificaeao e documentaeao),  o(s)
proponente(s),  sera(ao)  declarado(s)  vencedor(es)  e  o  objeto  sera  adjudicado  a  ele(s)  na
ordem  de  classificagao  durante  a  etapa  de  lances  e  no  preeo  do  melhor  colocado.  O(s)
proponente(s),  ap6s  a  homologagao,  sera(ao)  convocado(s)  para  assinar o  CONTRATO  no
prazo de 5 (cinco) dias tlteis.

8. DO TRATAMENTO ASSEGURADO AS "lvIE's" ou ``EPP's"
8.1.  Sera  assegurada,  como  criterio  de  desempate,   preferencia  de  contrataeao  para  as
Microempresas  e  Empresas  de  pequeno  porte,  conforme  previsto  na  lei  Complementar  n°
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8.1.1.  Em  se  tratando  de  microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte  (ME  ou  EPP),  nos
termos  da  Lei  Complementar  n°  123,  de  14/12/2006,  e  para  que  estas  possam  gozar  dos
beneficios   previstos   nos   capitulos  V   e  Vl   da   referida   Lei,   6   necessario,   a   6poca   do
credenciamento,  manifestaeao de cumprir plenamente os  requisitos  para  classificagao como
tal,  nos termos do art.  3° do referido diploma legal,  por meio da  Declaraeao de Microempresa
ou Empresa de Pequeno Porte -Anexo lv.
8.2.  Entende-se  por  empate  aquelas  situae6es  em  que  as  propostas  apresentadas  pelas
microempresas  ou  empresas  de  pequeno  porte  sejam  iguais  ou  ate  5%  (cinco  por  cento)
superiores a proposta de menor preeo.
8.3.  Para efeito do disposto  no  item  8.2  deste edital,  ocorrendo o empate,  proceder-se-a da
seguinte forma:
8.3.1. A "ME" ou "EPP" melhor classificada sera convocada para apresentar nova proposta,  a
qual  devera  ser  feita  no  prazo  maximo  de  05  (cinco)  minutos,  ap6s  o  encerramento  dos
lances, sob pena de preclusao do direito. Caso ofereea proposta inferior a melhor classificada,
passara a condicao de primeira classificada do certame;
8.3.2.  Nao  ocorrendo  interesse  da  "ME"  ou  "EPP"  em  formular  nova  proposta,  na  forma  do
item  8.3.1,  serao convocadas  as  remanescentes que  porventura  se enquadrem  na  hip6tese
do item 8.1.1,  na ordem classificat6ria, para o exercicio do mesmo direito; e
8.3.3.   No  caso  de  equivalencia  dos  valores  apresentados  pelas  "ME"  ou  "EPP"  que  se
encontrem no intervalo estabelecido no item 8.2, sera realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro podefa apresentar a melhor oferta.
8.4. Na hip6tese da nao contrataeao e desde que exauridas todas as empresas enquadradas
como  "ME"  ou  "EPP",  voltafa  a  condieao  de  primeira  classificada,   a  empresa  autora  da
proposta de menor preap originalmente apresentada.
8.5. 0 disposto neste item 8 somente se aplicara quando a proposta de menor valor nao tiver
sido apresentada por uma "ME" ou "EPP".
8.6.  Em  atendimento  a  LEI  COIVIPLEMENTAR  N°  147,  DE  7  DE  AGOSTO  DE  2014,  nas
contratae6es  publicas  da  administraeao  direta  e  indireta,  autarquica  e  fundacional,  federal,
estadual  e  municipal,  devefa  ser  concedido  tratamento  diferenciado  e  simplificado  para  as
microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte  objetivando  a  promogao  do  desenvolvimento
econ6mico  e  social  no  ambito  municipal  e  regional,  a  ampliaeao  da  eficiencia  das  politicas
pdblicas e o incentivo a inovaeao tecnol6gica.

9. IMPUGNACAO AO EDITAL E RECURSOS
9.1.  Ate  02  (dois)  dias  tlteis  antes  da  data  designada  para  a  abertura  da  sessao  ptlblica,
qualquer pessoa fisica ou juridica, podera solicitar esclarecimentos, providencias ou impugnar
este Edital.  Os prazos sao imutaveis,  qualquer que seja sua forma de envio, tanto eletr6nica
quanto via protocolo da Prefeitura Municipal de Augustin6polisITO.
9.1.1.     A     impugnaeao     podera     ser     realizada     por     forma     eletr6nica,     pelo     e-mail
pmaugustinopolis@hotmail.com  ou  por  petigao  dirigida  ou  protocolada  no  endereeo  descrito
no preambulo deste Edital.
9.2.  A  impugnagao  nao  possui  efeito  suspensivo  e  cabefa  ao  pregoeiro,   auxiliado  pelos
responsaveis  pela elaboraeao do edital  e dos anexos,  decidir sobre a  impugnaeao  no prazo
de 02 (dois) dias dteis, contados da data de recebimento da impugnagao.
9.2.1.  A concessao  de efeito  suspensivo  a  impugnagao  6  medida  excepcional  e  devefa  ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitagao.
9.2.2. Acolhida a impugnagao contra este edital,  sera designada nova data  para a realizagao
do  certame,  exceto  quando,  inquestionavelmente,  a  alteragao  nao  afetar  a  formulagao  das
propostas, conforme legislagao vigente.
9.2.3.  0  pregoeiro  respondefa  aos  pedidos  de  esclarecimentos  no  prazo  de  2  (dois)  dias
uteis,  contado da  data de  recebimento do  pedido,  e  podera  requisitar subsidios formais  aos
responsaveis pela elaboragao do edital e dos anexos.
9.2.4.   As   respostas   aos   pedidos   de   esclarecimentos   serao   divulgadas   pelo   sistema   e
vincularao os participantes e a administragao.
9.2.5. Os pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos neste certame.
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9.3.  As  respostas  as  impugnag6es  e  os  esclarecimentos  prestados  pelo  pregoeiro  serao
entranhados   nos   autos  do   processo   licitat6rio   e   estarao  disponiveis   para   consulta   por
qualquer interessado e sefao disponibilizados no sistema eletr6nico para os interessados.

10.  DO CRITERIO DE JULGAMENTO
10.1.  No julgamento das propostas considerar-se-a vencedora aquela que, tendo sido aceita,
estiver de acordo com  a especificaeao,  nos termos deste  Edital e ofertar o MENOR PRECO
POR  ITEM,  e  ap6s  a  fase  de  lances  e  for  devidamente  habilitada  ap6s  apreciaeao  da
documentagao.
10.2.  0  resultado  do  julgamento  das  propostas  sera  disponibilizado  aos  interessados  na
Prefeitura  Municipal  de Augustin6polisITO,  na sala  da  Diretoria  Tecnica de  Licitaeao,  sito  na
Rua Dom Pedro I, n° 352, Centro, para intimagao e conhecimento dos interessados.
10.3. Havendo empate, no caso de todas licitantes desistirem da fase de lances e se negarem
a negociar com o Pregoeiro, serao utilizados para fins de desempate os seguintes criterio:
1 °) o disposto no § 2° do Art. 3° da Lei Federal n° 8.666/93;
2°) sorteio, em ato publico, para o qual todas as licitantes sefao convocadas.

®          :::f#Et: 3eEE:gFstrocdAe°preeos iniciafa sua vigencia a partir de sua assinatura, com sua

vigencia de 12 (doze) meses, a qual e vedada a sua prorrogaeao.
11.2. Se houver interesse entre as partes, ap6s a forrrtaliza9ao do cohtrato, este podera ser
aditado, conforme disp6e o pafagrafo 1° do Art. 65, da Lei 8.666/93, em sua redaeao vigente.

12. DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAC^O ORCAMENT^RIA
12.1  As  despesas  com  a  presente  licitagao  tefao  seus  custos  cobertos  com  os  recursos
financeiros provenientes da Lei Ongamentaria - LOA/2022.
12.2.  Nos termos do pafagrafo 2° do art.  7° do Decreto Federal 7.892/2013, que regulamenta
o  sistema  de  Registro  de  Preeos,  somente  sera  indicada  a  dotaeao  ongamentaria  para  a
formalizaeao do contrato ou instrumento habil, conforme segue:

Art.  7° A  licitagao  para  registro  de  preeos  sera  realizada  na  modalidade  de
concortencia,  do tipo  menor prego,  nos termos da Lei  n° 8.666,  de  1993, ou
na  modalidade  de  pregao,  nos  termos  da Lei  n°  10.520,  de  2002, e  sera
precedida de ampla pesquisa de mercado.

•         §u:°s:::i:iteas::apeax|:i::g;Sat:: ad:o#eaf]::cnaao°d: :::ter::oar£ :nudtjrcoa[rn:trq°i:#: h°arga.mentariai

13. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
13.1. A adjudicataria se obriga,  nos termos deste Edital, a:

a)   Ap6s a  homologagao da licitaeao,  comparecer para assinatura da Ata de Registro de
Preeos  e  do  respectivo  Contrato,   no  prazo  de  ate  05  (cinco)  dias,  contados  do
recebimento da convocagao formal, conforme o caso;

b)   0  licitante  vencedor  fica  obrigado  a  aceitar,   nas  mesmas  condig6es  do  contrato,
acfescimos  ou  supress6es  de  ate  25%  (vinte  e  cinco)  por  cento  do  valor  total  da
adjudicaeao;

c)   Se a  licitante vencedora,  injustificadamente ou se nao apresentar situaeao regular ,-I.
ato da feitura  da  nota  de empenho,  a  sessao  sera  retomada e,  os demais  licitantes
sefao  chamados,  na  ordem  de  classificacao,  para  faze-lo  nas  condig6es  de  suas
respectivas ofertas,  observado que a pregoeira examinafa a aceitabilidade,  quanto ao
objeto e valor, sujeitando-se o desistente as penalidades constantes neste edital;

d)   Ocorrendo a hip6tese prevista na letra anterior, a sessao do Pregao sera retomada.
e)   A licitante devefa manter durante a vigencia do contrato decorrente desta licitagao,  as

condie6es de habilitaeao previstas neste Edital, sob pena de cancelamento do mesmo.
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adjudicar o(s) objeto(s) do certame a (s) proponente(s) vencedora(s).

14. DAS OBRIGAC6ES DA CONTRATANTE:
14.1. A Contratante se obriga, nos termos deste Edital, a:

a)   Prestar todas as informae6es necessarias a CONTRATADA para a perfeita execueao
dos   servigos   licitados,   de   acordo   com   o   descrito   neste   edital,   bern   como   sua
fiscalizagao,  aplicando  as  penalidades  legais  e  contratuais  cabiveis  as  hip6teses  de
descumprimento parcial ou total do presente contrato.

b)   Efetuar  o   pagamento   ao   CONTRATADO   conforme   disposto   no   edital,   mediante
apresentagao    da    Nota    Fiscal,    desde    que    atendidas    as    demais    exigencias
estabelecidas neste Edital.

c)   Notificar   a   CONTRATADA,    por   escrito,    a   ocorrencia   de   eventuais   falhas   ou
imperfeig6es na prestagao dos servigos ora contratados.

15. DAs sANeoEs ADiviiNisTRATivAs
15.1   Comete   infragao  administrativa,   nos  termos  da   Lei   n°   10.520,   de   2002,   o   licitante
adjudicatario que:
15.1.1   Nao  assinar  a  ata  de  registro  de  pregos  quando  convocado  dentro  do  prazo  de
validade  da  proposta,  nao  aceitar/retirar  a  nota  de  empenho  ou  nao  assinar  o  termo  de
contrato decorrente da ata de registro de pregos;
15.1.2 Apresentar documentaeao falsa;
15.1.3 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
15.1.4 Ensejar o retardamento da execugao do objeto;
15.1.5 Nao mantiver a proposta;
15.1.6 Cometer frqude fiscal;
15.1.7 Comportar-Se de modo inid6neo;
15.1.8  Considera-se  comportamento  inid6neo,  entre  outros,  a  declaracao  falsa  quanto  as
condie6es  de  participacao,  quanto  ao  enquadramento  como  ME/EPP  ou  o  conluio  entre  os
licitantes, em qualquer momento da licitaeao, mesmo ap6s o encerramento da fase de lances.
15.1.9   Havendo   indicio  de  conluio  entre  os  licitantes,   o  Municipio  de  Augustin6polisITO,
comunicara o fato as autoridades competentes, para as providencias devidas.
15.2  0  licitante/adjudicatario  que  cometer qualquer das  infrag6es  discriminadas  no  subitem
anterior ficafa sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sang6es:
15.2.1  Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s)  pela
conduta do licitante;
15.2.2  lmpedimento  de  licitar e  de  contratar  com  a  Uniao  e  descredenciamento  no  SICAF,
pelo prazo de ate 5 (cinco) anos;
15.3   A   penalidade   de   multa   pode   ser   aplicada   cumulativamente   com   a   sangao   de
impedimento.
15.3.1   A   aplicaeao   de   qualquer   das   penalidades   previstas   realizar-se-a   em   processo
administrativo  que  assegurafa  o  contradit6rio  e  a  ampla  defesa  ao  licitante/adjudicatario,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n°
9.784, de 1999.
15.4   A   autoridade   competente,   na   aplicaeao   das   sang6es,   levafa   em   consideraeao   a
gravidade da conduta do infrator,  o cafater educativo da pena,  bern como o dano causado a
Administraeao, observado o principio da proporcionalidade.
15.5 Para os fins da infragao elencada no subitem  15.1.7,  acima reputar-se-ao inid6neos atos
como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n° 8.666/93.
15.6 As penalidades sefao obrigatoriamente registradas no SICAF.
15.7 As sang6es por atos praticados no decorrer da contratagao estao previstas na Minuta do
Contrato.

:::1P#RJD¥B`gi€R€35:HOMOLOGACAo
16.1.1. A falta de manifestaeao imediata e motivada da inteneao de interpor recurso,  por parte
da(s) proponente(s),  importafa na decadencia do direito de recurso, competindo ao Pregoeiro
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16.1.2.  Existindo  recurso(s)  e  constatada  a  regularidade  dos  atos  praticados  e  ap6s  a
decisao do(s) mesmo(s), a autoridade competente deve praticar o ato de adjudicagao do(s)
objeto(s) do certame a(s) proponente(s) vencedora(s).

16.2. DA HOMOLOGACAO:
16.2.1. Compete a Prefeita Municipal homologar o PREGAO.
16.2.2.   A   partir  do   ato  de   homologaeao   sera  fixado   o   inicio   do   prazo   de   convocagao
da(s)proponente(s)  adjudicataria(s)  para  assinar  o  CONTRATO,  respeitada  a  validade  de
sua(s) proposta(s).
16.2.3.  Ap6s  a  adjudicaeao  do  objeto  da  licitaeao  pelo  Pregoeiro,  e  a  vista  do  relat6rio  de
julgamento,   o  Gestor  efetivafa  juizo  de  conveniencia  acerca  do   procedimento   licitat6rio,
podendo  homologar o  certame,  ou  se  for o  caso,  mediante  decisao  fundamentada  podefa
revogar a licitaeao;
16.2.4.   A   decisao   da   autoridade   competente   sera   afixada   em   mural   da   Prefeitura   e
encaminhada  para o setor competente  para  a  devida  publicagao  no site oficial  da  Prefeitura
Municipal de Augustin6polisITO;
16.5.  A  recusa  injustificada  do  adjudicatario  em  entregar o  objeto  no  prazo  estipulado  pela
Secretaria   Municipal   de   Administraeao   caracteriza   descumprimento   total   da   obrigaeao
assumida,   sujeitando-o   as   penalidades   previstas   em   lei,   exceeao   feita   aos   licitantes
remanescentes que se negarem a aceitar a contrataeao.

17. DA FORMALIZAC^O DA ATA DE REGISTRO DE PREC0
17.1.  Homologado o resultado da licitaeao, o adjudicatario estara automaticamente convocado
para assinar a Ata de Registro de Preeos no prazo de ate 5 (cinco) dias dteis da divulgaeao,
na   imprensa   oficial,   da   homologagao   do   resultado   da   licitagao,   podendo   o   prazo   ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra
motivo justificado aceito pela administragao.  Caso o adjudicatario nao assine a ata depois de
decorrido esse prazo, sera convocado o licitante remanescente.
17.2.  Alternativamente  a  convocaeao  para  comparecer perante  o  6rgao  ou  entidade  para  a
assinatura   da  Ata   de   Registro   de   Preeos,   a  Administragao   podefa   encaminha-Ia   para
assinatura,   mediante   correspondencia   postal   com   aviso   de   recebimento   (AR)   ou   meio
eletr6nico,  para que seja  assinada no  prazo de ate 5 (cinco)  dias  tlteis,  a  contar da data de
seu recebimento.
17.3.  Sefao  formalizadas  tantas  Atas  de  Registro  de  Pregos  quanto  necessarias  para  o
registro de todos  os  itens  constantes  no Termo de  Refefencia,  com  a  indicaeao do  licitante
vencedor,   a  descrieao  do(s)   item(ns),   as   respectivas  quantidades,   preeos   registrados  e
demais condig6es.
17.3.1.  Sera  incluido  na  ata  de  registro  de  pregos,  sob  a  forma  de  anexo,  o  registro  dos
licitantes  que  aceitarem  cotar  os  produtos  com  pregos  iguais  aos  do  licitante  vencedor  na
sequencia   da   classificaeao   do   certame,   excluido   o   percentual   referente   a   margem   de
preferencia,  quando o objeto nao atender aos requisitos previstos no art.  3° da  Lei  n° 8.666,
de  1993.
17.4.  Para  assinatura  da  ata  de  registro  de  Preeos  a  licitante  vencedora  devefa  comprovar
que mant6m todas as condie6es de habilitagao.
17.5.  Quando a  licitante vencedora nao apresentar situaeao regular,  no ato da assinatura da
Ata   de   Registro   de   Preeos,   sera   convocada   outra   licitante,   observada   a   ordem   de
classificagao,  para  assinar  a  Ata  de  Registro  de  Pregos,  e  assim  sucessivamente,  sem
prejuizo da aplicaeao das sane6es cabiveis.
17.6. 0 prazo de validade improrrogavel da Ata de Registro de Preeos e de 12 (doze) meses,
contado da data da sua assinatura, excluido o dia do comeeo e incluido o do vencimento.
17.7. A existencia de pregos registrados nao obriga a Administragao a contratar, facultando-se
a  realizaeao  de  licitaeao  especifica  para  a  aquisieao  pretendida,  assegurada  preferencia  a
empresa beneficiaria do registro de preeo em igualdade de condie6es.
17.8  A  estimativa  de  quantidades  a  serem  adquiridas  pelo  Municipio  de  Augustin6polisITO
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17.9.    Sefao    realizadas    pesquisas   de    mercado    peri6dicas    para   a    comprovaeao   da
vantajosidade.
17.10. As contratae6es decorrentes da Ata de Registro de Preeos poderao sofrer alterae6es,
obedecidas as disposie6es contidas no art. 65 da Lei n° 8.666/93.
17.11.    A   Ata    de    Registro    de    Pregos,    decorrente    desta    licitagao,    sera    cancelada,
automaticamente, por decurso do prazo de sua vigencia.

18. DO TERMO DE CONTRATO
18.1.  Dentro da  validade da Ata  de  Registro de  Preeos,  o fornecedor registrado  podefa  ser
convocado para assinar o Termo de Contrato.  0 Contrato tera vigencia vinculada a vigencia
dos  respectivos  cfeditos  oreamentarios,   contado  da  data  de  sua   assinatura  ate  31   de
dezembro do exercicio financeiro vigente,  de acordo com as condie6es estabelecidas  na  Lei
n° 8.666/93 e suas alterag6es posteriores.
18.2.. A adjudicataria tefa o prazo de ate 5 (cinco) dias tlteis, contados a partir da data de sua
convocagao,  para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a contrataeao,
sem prejuizo das sane6es previstas neste Edital.
18.3.  Alternativamente  a  convocacao  para  comparecer perante  o  6rgao  ou  entidade  para  a
assinatura  do Termo de Contrato,  a Administraeao  podera  encaminha-lo  para  assinatura  ou
aceite da Adjudicataria,  mediante correspondencia  postal com aviso de recebimento (AR) ou
meio eletr6nico,  para que seja assinado/retirado no prazo de ate 5 (cinco) dias dteis, a contar
da data de seu recebimento.
18.4. 0 prazo previsto nos subitens anteriores podera ser prorrogado, por iguais periodos, por
solicitaeao justificada do fornecedor registrado e aceita pela Administragao.

19. DOS ACRESCIMOS E SUPRESS6ES
19.1. As aquisie6es e/ou contratae6es poderao sofrer acfescimos/redug6es de ate 25% (vinte
e cinco por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preeos.
19.2.  Na hip6tese prevista no item anterior, a contrataeao se da fa pela ordem de registro e na
razao dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.
19.3. A existencia de preeos registrados nao obriga a Administraeao a firmar as contratag6es
que deles podefao advir,  facultando-lhe a realizagao de licitaeao especifica  para a aquisigao
pretendida,  sendo  assegurado  ao  beneficiario  do  registro  preferencia  de  fomecimento  em
igualdade de condic6es.

20. DO REGISTRO, CONTROLE E DAS ALTERAC6ES DE PRECOS.
20.1.  Durante a vigencia da Ata  de  Registro de  Pregos,  os  pregos  registrados sefao fixos e
irreajustaveis,  exceto nas hip6teses decorrentes e devidamente comprovadas das situae6es
previstas na alinea "d" do inciso 11 do art. 65 da Lei n° 8.666/1993;
20.1.1.  Nessa  hip6tese,  a  Administraeao,  por  razao  de  interesse  ptlblico,  podefa  optar  por
cancelar a Ata e iniciar outro processo licitat6rio.
20.2. Quando o prego registrado se tornar superior ao prego praticado no mercado por motivo
superveniente,  o 6rgao gerenciador convocara os fornecedores  para  negociarem  a  redueao
dos pregos aos valores praticados pelo mercado;
20.2.1.  Os fornecedores que nao aceitarem  reduzir seus  pregos aos valores  praticados  pelo
mercado serao liberados do compromisso assumido, sem aplicaeao de penalidade.
20.2.2.  A ordem de classificaeao dos fornecedores que aceitarem  reduzir seus  pregos aos
valores de mercado observafa a classificaeao original.
20.3.  Quando o  preeo de  mercado se tornar superior aos  preeos registrados e  o fornecedor
nao puder cumprir o compromisso, o 6rgao gerenciador podefa:
20.3.1.  Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicagao ocorra antes do
pedido  de  fornecimento,  e  sem  aplicagao  da  penalidade  se  confirmada  a  veracidade  dos
motivos e comprovantes apresentados; e
20.3.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociagao.
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20.4.    Nao   havendo   exito   nas   negociae6es   previstas   na   Condigao   anterior,    o   6rgao
gerenciador  devera  proceder  a  revogaeao  da  Ata  de  Registro  de  Preeos,   adotando  as
medidas cabiveis para obtengao da contrataeao mais vantajosa.
20.5. 0 registro do fornecedor sera cancelado quando:
20.5.1.  Descumprir as condig6es da Ata de Registro de Preeos;
20.5.2.  Nao retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administraeao, sem justificativa aceitavel;
20.5.3.   Nao  aceitar  reduzir  o  seu  prego  registrado,   na  hip6tese  deste  se  tornar  superior
aqueles praticados no mercado; ou
20.5.4.  Sofrer saneao  prevista  nos  incisos  Ill  ou  lv do  caput do  art.  87  da  Lei  n.a  8.666,  de
1993,  ou no art.  7° da Lei n.° 10.520, de 2002.
20.6.  0  cancelamento  de  registros  nas  hip6teses  previstas  nos  subitens  18.5.1,18.5.2  e
18.5.4 sera formalizado  por despacho do 6rgao gerenciador,  assegurado  o contradit6rio e a
ampla defesa.
20.7. 0 cancelamento do registro de preeos podefa ocorrer por fato superveniente, decorrente
de   caso   fortuito   ou   forea   maior,   que   prejudique   o   cumprimento   da   Ata,   devidamente
comprovados e justificados:
20.7.1.  Por razao de interesse pdblico; ou
20.7.2. A pedido do fornecedor.
20.8.  Em  qualquer  das  hip6teses  anteriores  que  impliquem  a  alteragao  da  Ata  registrada,
concluidos  os  procedimentos  de  ajuste,  A  Secretaria  Municipal  de  Satlde,  fa fa  o  devido
apostilamento na Ata de Registro de Pregos e informafa aos fornecedores registrados a nova
ordem de classificagao.

21. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PRECO DO PROPONENTE
21.1.   0  Proponente  tefa  o  seu  registro  de  prego  cancelado  na  Ata,   por  intermedio  de
processo administrativo especifico, assegurado o contradit6rio e a ampla defesa, da seguinte
forma:
21.1.1. A pedido,  quando:
21.1.1.1.  Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigencias da Ata,  por ocorfencia de
casos fortuitos ou de fonga maior;
21.1.1.2.  0  seu  preeo  registrado  se  tornar,  comprovadamente  inexequivel  em  funeao  da
elevacao    dos    pre9os    de    mercado,     dos    insumos    que    comp6em    o    custo    das
aquisie6es/contratag6es.
21.1.2.  Por iniciativa da Prefeitura do Municipio de Augustin6polis, quando:
21.1.2.1.  0  fomecedor  nao  aceitar  reduzir  o  preeo  registrado,  na  hip6tese  deste  se  tornar
superior aqueles praticados no mercado;
21.1.2.2.  Perder qualquer condieao de habilitagao ou qualificaeao t6cnica exigida no processo
licitat6rio;
21.1.2.3.  Por raz6es de interesse pt]blico, devidamente motivado e justificado;
21.1.2.4.  Nao cumprir as obrigag6es decorrentes da Ata de Registro de Prego;
21.1.2.5.   Nao   comparecer  ou   se   recusar   a   retirar,   no   prazo   estabelecido,   os   pedidos
decorrentes da Ata de Registro de Preeo;
21.1.2.6.   Caracterizada  qualquer  hip6tese  de  inexecueao  total  ou   parcial  das  condie6es
estabelecidas na Ata de Registro de Preeo ou nos pedidos dela decorrentes.
21.2.  Em  qualquer das  hip6teses  acima,  concluido  o  processo,  a  Prefeitura  do  Municipio  de
Augustin6polisITO fa fa  o  devido  apostilamento  na Ata  de  Registro  de  Preeo  e  informafa  os
proponentes a nova ordem de registro.

22. DO CANCELAMENTO AUTOMATICO DO REGISTRO DE PRECO
22.1.    A    Ata    de    Registro    de    Preeo,    decorrente    desta    licitaeao,    sera    cancelada
automaticamente:
a) por decurso de prazo de vigencia.
b) quando nao restarem fornecedores registrados.
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23. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAC^0
23.1  0s  criterjos  de  recebimento  e aceitagao do objeto e de fiscalizagao estao  previstos  no
Termo de Refefencia e minuta do contrato, anexos deste Edital.

24. DO PAGAMENTO
24.10  pagamento sera efetuado em  conta corrente atrav6s de transfefencia eletr6nica,  em
conta  de  titularidade  da  empresa  contratada,  que,  devefa  ser  informada  na  proposta  de
preeos a ser apresentada  na sessao pdblica do processo licitat6rio,  ou  posteriormente antes
da contratagao.
24.1.1  Caso os dados bancarios nao sejam informados na sessao, junto a proposta, conforme
mencionado  no  subitem  24.1,  acima,  esta  ausencia  nao  implicafa  na  desclassificaeao  da
licjtante.
24.1.2  Caso  haja  alteraeao de  conta  corrente,  a  contratada  devera  informar a  contratante a
nova  conta  com  antecedencia  minima de  15 (quinze)  dias antes da  emissao da  Nota  Fiscal
para que seja realizado o pagamento.
24.2  0  pagamento  somente  sera  autorizado  depois  de  efetuado  o  "atesto"  pelo  servidor
competente na nota fiscal apresentada.
24.3 0 pagamento sera efetuado em conta corrente atraves de transfetencia eletr6nica,  em
conta  de  titularidade  da  Empresa  contratada,  que,  devera  ser  informada  na  proposta  de
pregos a ser apresentada na sessao pdblica do processo licitat6rio,  ou  posteriormente antes
da contratagao.
24.4   Havendo  erro   na   apresentagao  da   Nota   Fiscal   ou   dos  documentos   pertinentes  a
contrataeao,   ou,   ainda,   circunstancia   que   impeea   a   liquidagao   da   despesa,   como,   por
exemplo, obrigaeao financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplencia,
o  pagamento ficara  sobrestado  ate  que  a  Contratada  providencie  as  medidas  saneadoras.
Nesta  hip6tese,  o  prazo  para  pagamento  iniciar-se-a  ap6s  a  comprovacao da  regularizagao
da situaeao, nao acarretando qualquer Onus para a Contratante.
24.5 0 licitante fica obrigado a emitir tantas quantas forem as notas fiscais necessarias,  haja
vista que a entrega dar-se-a mediante forma continua e futura de acordo com a necessidade
da Prefeitura e suas Secretarias Municipais, Departamento ou Setor da mesma.
24.6  Sera  considerada  data  do  pagamento  o  dia  em  que  constar  como  emjtida  a  ordem
bancaria para pagamento.
24.7  Antes   de   cada   pagamento  a   contratada,   sera   realizada   consulta   para   verificar  a
manuteneao das condig6es de habilitagao exigidas no edital.
24.8  Constatando-se,  a  situaeao  de  irregularidade  da  contratada,  sera  providenciada  sua
advertencia,  por escrito,  para que,  no prazo de 5 (cinco) dias,  regularize sua situaeao ou,  no
mesmo  prazo,  apresente  sua  defesa.  0  prazo  podefa  ser  prorrogado  uma  vez,  por  igual
periodo, a criterio da contratante.
24.9 Nao havendo regularizagao ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devefa  comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagao da  regularidade fiscal quanto a
inadimplencia  da  contratada,  bern como  quanto  a  existencia  de  pagamento  a  ser efetuado,
para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de
seus cfeditos.
24.10  Persistindo  a  irregularidade,  a  contratante  devefa  adotar  as  medidas  necessarias  a
rescisao  contratual   nos  autos  do  processo  administrativo  correspondente,   assegurada  a
contratada a ampla defesa.
24.11  Havendo a efetiva execueao do objeto,  os pagamentos serao realizados normalmente,
ate que se decida  pela rescisao do contrato,  caso a contratada nao  regularize sua situaeao
junto.
24.12. Somente por motivos de economicidade, seguranga nacional ou outro interesse pdblico
de  alta  relevancia,  devidamente justificado,  em  qualquer  caso,  pela  maxima  autoridade  da
contratante, nao sera rescindido o contrato em execugao com a contratada inadimplente.
24.13  Quando  do  pagamento,   sera  efetuada  a  reteneao  tributaria  prevista  na  legislaeao
aplicavel.
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24.13.1   A   Contratada   regularmente   optante   pelo   Simples   Nacional,   nos  termos   da   Lei
Complementar  n°  123,  de  2006,  nao  sofrefa  a  retengao  tributaria  quanto  aos  impostos  e
contribuie6es abrangidos por aquele regime.  No entanto,  o pagamento ficara condicionado a
apresentaeao de comprovagao,  por meio de documento oficial,  de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.
24.15 Para assinatura do contrato a Empresa podefa realizar atrav6s de certificaeao digital e-
CNPJ   do  tipo  Al   ou  A3   (suporte  criptografico  token  ou  cartao),   emitido   por  autoridade
certificadora (AC) credenciada pela lnfraestrutura de Chaves  Pdblicas Brasileira  (ICP- Brasil),
com  validade  de  urn  a  ties  anos,  contendo  o  enderego  de  correio  eletr6nico  do fornecedor
titular  responsavel  pelo  certificado,  como  tambem  podera  ser  realizado  pessoalmente,  na
sede do 6rgao contratante.
24.16.   0   contrato  devefa,   obrigatoriamente,   ser  assinado   digitalmente   ou   pessoalmente
pelo(s) s6cio(s) administrador ou representante(s) da(s) Empresa(s).
24.15.1  0  uso de  certificado digital e da  respectiva senha  por pessoa que  nao  seja  o titular
responsavel podera configurar crime, nos termos da legislagao penal vigente.
24.16 A contratada devera obedecer as exigencias contidas no Termo de Refefencia e Minuta
do Contrato, ambos deste Edital.

25. DISPOSIC6ES FINAIS
25.1. A presente licitaeao nao importa necessariamente em contrataeao, podendo a Prefeitura
do  Municipio  de Augustin6polisITO  revoga-la,  no todo  ou  em  parte,  por raz6es de  interesse
pdblico, derivadas de fato superveniente comprovado, ou anula-Ia por ilegalidade, de oficio ou
por provocaeao, mediante ato escrito e fundamentado.
25.2. 0 proponente 6 responsavel pela fidelidade e legitimidade das informae6es prestadas e
dos  documentos  apresentados   em   qualquer  fase  da   licitagao.   A  falsidade  de   qualquer
documento apresentado ou  a  inverdade  das  informae6es  nele  contidas  implicara  a  imediata
desclassificaeao  do  proponente  que  o tiver apresentado,  ou,  caso tenha  sido  o vencedor,  a
rescisao do contrato ou do pedido de compra, sem prejuizo das demais sang6es cabiveis.
25.3.  E facultado ao Pregoeiro,  ou a autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitaeao,
promover diligencias com vistas a esclarecer ou a complementar a instru?ao do processo.
25.4.  Os  proponentes  intimados  para  prestar quaisquer esclarecimentos  adicionais  deverao
faze-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificagao/inabilitagao.
25.5.   0   Pregoeiro,   no  interesse  da  Administragao,   podera   relevar  omiss6es   puramente
formais  observadas  na  documentaeao  e  proposta,  desde  que  nao  contrariem  a  legislagao
vigente e nao comprometam a lisura da Licitaeao.
25.6.  As  normas  que  disciplinam  este  Pregao  serao  sempre  interpretadas  em  favor  da
amplia?ao  da  disputa  entre  os  proponentes,  desde  que  nao  comprometam  o  interesse  da
Administragao, a finalidade e a seguranga da contrataeao.
25.7. Os casos nao previstos neste Edital sefao decididos pelo Pregoeiro.
25.8.  A participaeao do proponente  nesta  licitaeao  implica em  aceitaeao de todos os termos
deste Edital.
25.9. 0 Contrato,  no caso do presente pregao,  podera ser substituido pela Nota de Empenho
de Despesa na forma do Artigo 62, "CAPUT" e § 4°, da Lei 8.666/93, como assim transcrevo:

Art. 62.   0 instrumento de contrato e obrigat6rio nos casos de concorrencia e
de  tomada  de  preeos,   bern  como  nas  dispensas  e  inexigibilidades  cujos
pregos  estejam  compreendidos   nos   limites   destas  duas   modalidades  de
licitaeao,  e facultativo  nos demais em que a Administraeao  puder substitui-lo
por outros  instrumentos  habeis,  tais  como  carta-contrato,  nota  de  empenho

;e4gESEfsspa;nasuat::I:e:t:rdmeoc3Tpcroan?ruatoo,P:mfadceu,%::uagasoug:ti::,#:oprevista
neste  artigo,  a  crit6rio da Administragao e  independentemente de seu  valor,
nos  casos  de compra  com  entrega  imediata  e  integral  dos  bens  adquiridos,
dos quais nao resultem obrigag6es futuras, inclusive assistencia tecnica.
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25.10.  0  Foro designado  para julgamento de quaisquer quest6es judiciais  resultantes deste
Edital sera o da Comarca de Augustin6polisITO.
25.11. Demais disposie6es deste edital encontram-se descritas no Anexo I deste edital.

26. DAS INFORMAC6ES:
26.1.  Nao  serao  aceitas  alegag6es  de  nao  entendimento  ou  de  interpretagao  err6neo  das
condie6es do presente Procedimento Licitat6rio fixadas neste Edital,  salvo se manifestadas e
encaminhadas ao  Departamento de  Licitae6es,  por escrito,  ate 05 (cinco) dias  tlteis antes
da data fixada para a abertura dos envelopes de Habilitaeao e Propostas de Pre§os (art.
41, pafagrafo primeiro);
26.2.  Maiores  informae6es  poderao ser obtidas junto  ao  Departamento de  Licitae6es,  sito  a
Rua   Dom   Pedro   I,   n°  352   -   Centro,   ou   pelo  telefone   (63)   3456-1232,   em   horario   de
expediente.

27. ANEXOS DO EDITAL
27.1. Integram o presente Edital, dele fazendo parte os seguintes ANEXOS:
Anexo I -Termo de Refefencia;
Anexo 11 -Modelo de Declaragao de Microempresa e/ou Empresa de Pequeno Porte;
Anexo Ill -Modelo de Declaragao de cumprimento dos requisitos da habilitacao;
Anexo IV -Modelo de Declaraeao de nao emprego de menores;
Anexo V -Modelo de Declaragao de idoneidade;
Anexo  Vl  - Modelo  de  declaraeao  de  que  a  licitante  recebeu  os  documentos  e  que tomou
conhecimento de todas as informae6es para cumprimento das obrigae6es do objeto licitado;
Anexo VIl -Declaragao de Conhecimento das Obrigae6es;
Anexo VIIl -Declaraeao de que nao emprega Funcionario Ptiblico;
Anexo lx -Declaraeao de lnexistencia de Fatos lmpeditivos;
Anexo X -Minuta de Contrato;
Anexo Xl -Modelo da Proposta;
Anexo XII -Carta de Credenciamento.

Augustin6polisITO, 31  de agosto de 2022.

ANTONIO CAYRES DE ALMEIDA                      RALSONATO GONCALVES SANTANA
Autoridade competente                                                         Pregoei ro
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ANEX0 I
TERMO DE REFERENCIA

PROCESSO LICITAT6RIO N° 126/2022
PREGAO PRESENCIAL N° 047/2022

1. DO 0BJETO
1.1.  Registro de  Pregos para contrataeao de empresa especializada  para  o fornecimento de
pegas  e  equipamentos  para  manutengao  dos  consult6rios  odontol6gicos  das  UBS, junto  ao
Fundo Municipal de Satlde de Augustin6polisITO.

2. DA JUSTIFICATIVA
2.1. A presente solicitaeao se faz em  virtude da  necessidade essencial  na aquisieao desses
materiais  para  serem  utilizados  nos  reparos  dos  equipamentos  odontol6gicos  e  cadeiras
odontol6gicas, visando nao deixar de realizar os atendimentos realizados pelas Unidades de
Estrategia  de Sadde da  Familia - ESF e das  Unidades  Basica de Satlde - UBS,  atraves do
atendimento  as  pessoas  carentes  e  usuarias  do  sistema  de  saude  pt]blica  no  ambito  do
Municipio de Augustin6polisITO.
2.3.  Justificadamente,  portanto,  recomendamos  por realizar-se  a futura  licitagao,  valendo-se
do Sistema de Registro de Pregos em virtude do exato enquadramento das necessidades nos
requisitos  fundamentais   para   utilizaeao   desse   sistema,   a   saber:   aquisie6es   frequentes,
quantitativo  que  nao  se  pode  definir  previamente,  e  necessidade  de  entregas  constantes  e
parceladas.
2.4. A existencia de preeos registrados nao obriga a Administraeao a contratar, facultando-se
a  realizacao  de  licitagao especifica  para  a  aquisicao  pretendida,  assegurada  preferencia  ao
fornecedor registrado em igualdade de condig6es.
2.5.  0  quantitativo  estimado  foi  obtido  por  meio  de  solicitae6es  advindo  dos  profissionais  e
envolvido  no  programa  de  odontologia  nas  unidades  basicas  de  saude.  Os  preeos  medios
foram  adquiridos  atrav6s  de  cotae6es  realizadas  pelo  setor  de  compras  com  projeeao  cia
demanda atual, junto a empresas do ramo localizadas na regiao.

3, FUNDAMENTAC^O LEGAL
3.1  -0 processo licitat6rio observafa as normas e procedimentos administrativos constantes
na  Lei  n°  10.520,  de  17  de julho  de  2002,  Decreto  n°  3.555,  de  08  de  agosto  de  2000  e,
subsidiariamente,   as  normas  da  Lei  n°  8.666/93,   de  21   de  junho  de  1993,  e  alterae6es
posteriores.

4. DA DESCRIC^O DOS PRODUTOS E DOS VALORES MEDIOS
5.1.   0  valor  total  estimado  encontra-se  na  tabela  abaixo  e  foi   realizado  pelo  Setor  de
Compras desta Prefeitura Municipal.

Item Produto Unid. Quant. V.  Unit. V. Total

1 MANGUEIRA DE AR Metro 30

2 MANGUEIRA TRIPLA Metro 30

3 LAMPADA REFLETOR Unid. 12

4 ROLAMENTO BAIXA ROTACAO Unid. 12

5 CASTELO PRA CANETA Unid. 12

6 CUSPIDEIRA PARA CADEIRA ODONTOLOGICA Unid. 5

7 ENGATE RAPIDO MANGUEIRA DE AR Unid. 8

8 MANGUEIRA DUPLA 6MM Metro 20

9 MANGUEIRA DO SUGADOR COMPLETA Metro 20
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10
EQUIPO ODONTOLOGICO 3 TERMINAIS (alta baixa e Unid.

5seringa)

11 FONTE PARA AUTOCLAVE Unid. 8 -11111
12 CONECTOR FCL ALIMENTACAO AUTOCLAVE  12/21  L Unid.

81

13 CABO ALIMENTACAO VT/\/TF 1221  NOVA NORMA Unid. 8

14 BIELA P/ COMPRESSOR Unid. 8
15 CILINDRO Unid. 8
16 BOBINA Unid. 8

17 FILTRO ENTRADA DE AR Unid. 12

18 REGISTRO DRENO Unid. 12

19 KIT DISCO VALVULA Kit 12

20 VALVULA DE ALIVIO Unid. 10

21 SERINGA TRIPLICE Unid. 10

22 REGISTRO AGUA DA CUSPIDEIRA Unid. 10

23 ENGATE RAPIDO DA MANGUEIRA DE AR Unid. 8

24 PONTEIRA DO SUGADOR Unid. 12
125 VALVULA DUPLA unid. 12

26 KIT DE BIELA E PISTAO Kit 12

27 LUBRIFICANTE ALTA ROTACAO Unid. 12

28 MANGUEIRA DA VALVULA DE RETENCAO Metro 10

29 FILTRO COM REGULADOR Unid. 10

30 MANGUEIRA DE DUOLA 2MM Metro 8

31 SUPORTE DE PONTAS COM VALVULA Unid. 8

32 TERMINAIS BORDE DE ALTA DE BAIXA ROTACAO Unid. 12

33 SUGADOR ODONTOLOGICO Unid. 5

34 REFLETOR DE LED ODONTOLOGICO Unid. 5

0
4.1.1.  0  valor estimado total  para  a  presente  contrataeao  de  acordo  com  as  pesquisas  de
mercado  realizadas  pela  administragao  e  de  R$  172.260,17  (cento  e  setenta  e  dois  mil  e
duzentos e sessenta reais e dezessete centavos).
4.2. Nos valores contratados ja devefao estar incluidos todos os custos diretos e indiretos.
4.3. Os preeos contratados serao fixos e irreajustaveis pelo periodo contratual.
4.5 0 julgamento sera por item.
4.6.   Deverao   ser   usadas   apenas   duas   casas   ap6s   a   virgula,   as   demais   nao   serao
consideradas.
4.7.1.  De forma alguma have fa arredondamento de valor.
4.8. Sera aceito oferta em moeda brasileira.

5. DA ENTREGA DOS PRODUTOS E CRITERIOS DE ACEITABILIDADE
5.1.  DA ENTREGA:
a)   Os   produtos   deverao   ser  entregues,   conforme   necessidades   e   pedido   emitido   pela
Secretaria Municipal de Saude,  a qual formulara o pedido via e mail, tendo a licitante o prazo
de 05 (cinco) dias para entregar a mercadoria solicitada.
b)  Os  produtos  entregues  em  desacordo  com  a  proposta  de  pregos  serao  devolvidos  a
fornecedora, que tefa o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para efetuar a troca.
c)  Nao sera  admitida em  hip6tese alguma,  a substituigao dos  lTENS ofertados  por produtos
de marcas diferentes das ofertadas.
d) A entrega devefa seguir a  risca o pedido pfevjo em descrigao e quantidade,  devendo ser
todos conferidos com liberaeao do responsavel autorizado da unidade.
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e)  A  entrega  de  produtos  em  outras  localidades,  nao  sefa  aceita  como justificativa  para  o
atraso na entrega do prazo estipulado pelo municipio de Augustin6polisITO.
f) 0 objeto deste Processo devefa ser entregue,  pelas empresas vencedoras,  por sua conta,
risco  e  expensas,  nas  quantidades  solicitadas  pelo  Gestor  do  Fundo  Municipal  de  Sat]de,
atraves  de  ORDEM  DE  FORNECIMENTO  na  Sede  da  Secretaria  Municipal  de  Satlde  de
Augustin6polisITO  -  situado   na   Rua   Dom   Pedro   I,   175,   Centro,   Augustin6polisITO.   Os

%°hdouot:in#EeEf£NSTeEr A%C£Rjg&SMERTSoegpuREa,8. Sexta-feira,  no  horario  das  o8hoomin  as
g)  Caso  algum  dos  produtos  entregues  apresente  alguma  avaria  em  suas  embalagens  ou
entao seja detectado algum  problema que possa  impedir o uso de tais  produtos  no decorrer
do prazo de validade ou de garantia, o fornecedor devera efetuar a troca dos mesmos em ate
48  (quarenta  e  oito)  horas,  a  contar  da  notificaeao,  sem  Onus  adicional  para  a  Secretaria
Municipal  de  Sadde.  Salvo  quando  o  problema  ou  defeito  for  ocasionado  por  mau  uso  ou
manuseio ou ainda o acondicionamento incorreto dos produtos.

5.2. DOS CRITERIOS DE ACEITABILIDADE
5.2.1. Os produtos sefao recebidos:
a) Provisoriamente para efeito de verificaeao da conformidade das especificag6es constantes
neste termo de refefencia
b)   Definitivamente,   ap6s  a  conformidade  das  especificag6es  constantes  neste  termo  de
referencia,  e  sua  consequente  aceitaeao,  que  se  da fa  em  ate  02  dias  t]teis  a  partir  do
recebimento provis6rio pela Farmaceutica.
c)    0    acompanhamento    e    a    fiscalizagao    do    recebimento    dos    produtos    sefao    de
responsabilidade da farmaceutica da Secretaria Municipal de Sal]de.
d) Na hip6tese de a verificaeao a que se refere o submetem anterior nao ser procedida dentro
do prazo fixado,  reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia
do esgotamento do prazo.

6. DA FONTE DE RECURSOS
6.1.  As  despesas  decorrentes  da   presente  contratagao  correfao   a  conta   dos   recursos
especificos   consignados   no   orgamento   do   Fundo   Municipal   de   Satlde   do   Municipio   de
Augustin6polisITO,  nos  elementos  de  despesa  e  dotae6es  orgamentarias,  pertencentes  ao
ongamento a ser executado no exercicio de 2022, nas seguintes contas:

6rgao Unidade Classifica§ao Classificacao FonteProgramatica Econ6mica

05.13.00 05.13.01 10.301.0208.2.052
3.3.90.30.003.3.90.39.004.4.90.52.00

1.600.0000.000000

05.13.00 05.13.01 10.302.0208.2.060 3.3.90.39.00 1. 500.1002.000000

7. DA CONTRATACAO
7.1  Por se tratar de compra com entrega imediata e integral dos bens,  o Contrato decorrente
desta  licitaeao podera ser substituido por Nota de Empenho de  Despesa,  conforme previsao
do art. 62 da lei 8.666/93.
7.2  0  prazo  previsto  para  o  recebimento  da  Nota  de  Empenho  de  Despesa  sera  de  no
maximo  05  (cinco)  dias,  contados  da  convocaeao  para  a  sua  formalizaeao,  podendo  ser
prorrogado uma s6 vez, por igual periodo,  nas situac6es previstas no § 1° do art. 64 da lei n°.
8.666/93,  sob pena de decair o direito a contrataeao,  sem prejuizo das sane6es previstas no
Art.  81  da mesma Lei.

8. DA HABILITACAO TECNICA
8.1  Atestado(s) ou  certidao(es) expedido(s)  por pessoa juridica de direito  ptlblico ou  privado,
comprovando  que  a  licitante  ja  realizou  servieo  compativel  com  o  objeto  deste  Termo  de



ESTAD0 DO TOCANTINS
PREFEITURA
AUGUSTIN

JNICIPAL DE

Polls -TO
CPL - COMISSAO

PERAIANENTE
DE LICITACAO

iifeEtig¥Iifefrois
~oo\m;®oETcOcom-c=iEE=-

®

Refetencia,  comprovando a  prestagao de servieos  pertinente e  compativel,  em  consonancia
com  o  descritivo  do  objeto  da  contratagao  constante  do  presente  edital,  conforme  art.  30
inciso 11,  §  1° da Lei n° 8.666/93.

9. DAS CONDIC6ES DE PAGAMENTO
9.1. Os pagamentos serao realizados mediante apresentaeao de nota fiscal, contendo:
a) Data de emissao;
b) Estar enderegada a Prefeitura Municipal ou ao Fundo solicitante, com seu respectivo CNPJ
e endereeo.
c) Valor unitario;
d) Valor total;
e) Mengao ao presente procedimento licitat6rio e ao respectivo contrato.
9.2.   0   gestor   do   contrato   somente   atestafa   o   servieo   e   liberafa   a(s)   Nota(s)   Fiscal
(is)/Fatura(s)   para   pagamento   quando   cumpridas   pela   Contratada,   todas   as   condie6es
pactuadas.
9.3.   Para   habilitar-se   ao   pagamento   a   CONTRATADA   devefa   protocolar   na   Sede   da
Prefeitura,  Nota  Fiscal/Fatura,  especificando  o  servigo,  devendo estar formalmente  atestado
pelo servidor designado para tal.
9.4  0  pagamento  sera  realizado  em  ate  30  (trinta)  dias  ap6s  a  apresentaeao  da  Nota
Fiscal/Fatura discriminando o material,  a quantidade fornecida,  o valor unitario e o valor total,
devidamente atestada, seguido de recibo de quitagao e requerimento solicitando o pagamento
do valor faturado, acompanhados das certid6es necessarias.
9.5.  Caso  a  proponente  nao  protocolize  seu  pedido  de  pagamento  nos  prazos  avengados,
reserva-se  a  Contratante  o direito de  pagar o valor da  Nota  Fiscal/Fatura,  somente  no  mss
subsequente sem alteragao de valor, ou aplicaeao de qualquer cominaeao legal.
9.6   0   eventual   erro   nos   valores   constantes   da   nota   fiscal/fatura   sera   comunicado   a
Contratada, ficando o pagamento sustado/suspenso ate a correeao do erro.
9.7 0 pagamento ficafa condicionado ate que a Contratada atenda a todas as condie6es de
habilitaeao no que diz respeito a regularidade fiscal e trabalhista.

10. OBRIGAC6ES DA CONTRATANTE:
I.  Convocar a adjudicataria,  dentro do prazo de eficacia de sua  proposta  para assinatura da
Ata de Registro de Preeos.
11.  Publicar o extrato da Ata e instrumento contratual, na forma da Lei;
111.   Prestar   as   informae6es   e   os   esclarecimentos   que   venham   a   ser   solicitados   pelos
empregados da(s) licitante(s) vencedora(s);
IV.  Efetuar o pagamento mensal devido pelo fornecimento efetivamente realizado, desde que
cumpridas todas as formalidades e exigencias do contrato;
V. Emitir Nota de Empenho e Nota de Fornecimento, a medida da contrataeao.
VI.   Acompanhar   e   fiscalizar   a   contrataeao,   aplicar   as   penalidades   regulamentares   e
contratuais, atestar as notas fiscais e efetuar o pagamento.
Vll.  Solicitar,  durante  a  vigencia  da  Ata  de  Registro  de  Pregos,  os  servigos  registrados,
observando  os quantitativos  registrados,  na  quantidade que for preciso,  mediante  a entrega
da nota de empenho e Ordem de Fomecimento.
VIll. Prestar todas as informae6es necessarias com clareza a Contratada para a execueao da
contrataeao.
IX. Comunicar, imediatamente, a Contratada as irregularidades verificadas na contrataeao.
X.  Recusar receber os produtos licitados, caso estes estejam em desacordo com a proposta
apresentada   pela   empresa   vencedora,   fato   que   sera   devidamente   caracterizado   e
comunicado a empresa, sem que a esta caiba direito de indenizaeao.

11. OBRIGAC6ES DA CONTRATADA:
11.1.    Executar   de   acordo    com    a    sua    proposta,    normas    legajs,    edital    e    clausulas
contratuais/Ata   de    Registro   de   Pregos,    o   fornecimento    pactuado,    assumindo   inteira
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11.2.  Prestar a ADMINISTRAeAO todas  as  informag6es  e  dados  por ela  solicitados,  desde
que disponiveis e do conhecimento da fornecedora.
11.3.   A   FORNECEDORA   devera   entregar   os   materiais   de   acordo   com   a   solicitaeao
formalizada pelo FMS de Augustin6polisITO.
11.4.  Os  produtos  a  serem  entregues  deverao  ser  de   la  qualidade,   estando  sujeitos  a
devolugao.
11.5.  Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condie6es,  no prazo e local indicado neste
termo   de   referencia,   em   estrita   observancia   as   especificae6es   constantes   no   mesmo,
acompanhado do recibo de entrega e da nota fiscal, devendo ainda indicar detalhadamente o
fabricante, a marca e o prazo de garantia.
11.6.  Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da entrega dos produtos de acordo
com a Lei 8.666/93.
11.7.  Atender prontamente  a  quaisquer exigencias  desta  Secretaria,  inerentes  ao  objeto  do
presente termo de referencia;
11.8.  Comunicar a  Secretaria de  Saude,  no  prazo  maximo de 24  (vinte e quatro)  horas que
antecede a data da entrega,  os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto,
com a devida comprovaeao;
11.9.  A  qualidade  dos  servieos  devefa  ser  rigorosamente  aquele  descrito  no  Termo  de
Refetencia, nao sendo aceito em nenhuma hip6tese, outro diverso daquele.
11.10. Os pregos cotados incluem as despesas de custo,  como: encargos fiscais, comerciais,
sociais e trabalhistas ou de qualquer outra natureza.
11.11.  Durante  a  Vigencia  do  contrato  ou  outro  instrumento  substitutivo,  a  CONTRATADA
devefa    atender    prontamente    as    requisig6es    e    especificag6es    deste    TERMO    DE
REFERENCIA, a partir da solicitaeao atrav6s de ordem de fornecimento do setor solicitante.
11.12.   Responder  integralmente  pelas  obrigag6es  contratuais,   nos  termos  do  art.   70  do
C6digo   de   Processo   Civil,    no   caso   de,   em   qualquer   hip6tese,   os   empregados   da
CONTRATADA intentarem reclamae6es trabalhistas contra a Contratante.
11.13.  Obrigar-se  pela selegao,  treinamento,  habilitagao,  contrataeao,  registro  profissional de
pessoal   necessario,   bern  como  pelo  cumprimento  das  formalidades  exigidas  pelas   Leis
Trabalhistas, Sociais e Previdenciarias.
11.14.    Responsabilizar-se    por   qualquer   acidente   do   qual    possam    ser   vitimas   seus
empregados, no desempenho dos servigos objeto do presente Contrato.
11.15. Manter,  na diregao dos servigos, representante ou preposto capacitado e id6neo que a
represente, integralmente, em todos os seus atos.
11.16.   Nao   prestar  declarae6es   ou   informag6es   sem   pfevia   autorizaeao   por  escrito   da
CONTRATANTE a respeito do presente contrato e dos servieos a ele inerentes;
11.17. Cumprir com o objeto conforme disposie6es do presente contrato;
11.18.  Indenizar quaisquer danos ou prejuizos causados a Prefeitura ou a terceiros,  por agao
ou omissao no fornecimento do presente Contrato.

12. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
12.1  A  adjudicataria  devera  assinar  a  Ata  de  Registro  de  Preeos  em  ate  05  (cinco)  dias,
contados da data de recebimento da convocagao.
12.2 0 prazo para a assinatura da Ata de Registro de Pregos podefa ser prorrogado por uma
tlnica  vez,  desde  que  solicitado  formalmente  durante  o  prazo  transcurso  e  ocorra  motivo
justificado e aceito pela Administraeao.
12.3 A Ata de registro de Pregos tefa validade de  12 (doze) meses,  contados a partir da sua
assinatura, tendo sua eficacia a partir da publicaeao do extrato no Diario Oficial do Municipio,
incluidas  eventuais  prorrogae6es,  conforme o  inciso  111  do § 3° do art.15 da  Lei  n° 8.666,  de
1993.
12.4.  E vedado efetuar acfescimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Precos,
inclusive o acfescimo de que trata o §1° do Art. 65 da Lei n° 8.666/93.
12.5.  Durante  o  prazo  de  validade  da  Ata  de  Registro  de  Pregos,  a  Contratante  nao  sera
obrigada  a  firmar  as  contratae6es  que  dela  poderao  advir,  facultando-se  a  realizaeao  deE=iiH=iEii===L=®=
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licitagao especifica para a aquisicao pretendida, sendo assegurado ao beneficiario do registro
prefefencia de fornecimento em igualdade de condie6es.

13. DA uTILizAeAO DA ATA DE REGisTRO DE pREcO
13.1  A Ata  de  Registro de  Pregos  podefa  ser usada  por todos  os  6rgaos  da Administragao
Pdblica, desde que autorizados pela Secretaria Municipal de Administraeao.
13.2  A  cada  fornecimento   o   preeo   unitario   a   ser  pago  sera   o  constante   da   proposta
apresentada pela(s) empresa(s) detentora(s) da mesma.

14. DO CONTROLE E DAS ALTERAC6ES DE PRECOS
14.1  Durante a vigencia da Ata, os pregos registrados sefao fixos e irreajustaveis, exceto nas
hip6teses,  devidamente comprovadas,  de  ocorfencias  de  situaeao  prevista  na  alinea  "d"  do
inciso 11 do art. 65 da Lei n° 8.666/93 ou de redugao dos pregos praticados no mercado.

15. DAS SANC6ES ADMINISTRATIVAS
15.1   Comete   infragao  administrativa,   nos  termos  da   Lei   n°   10.520,   de  2002,   o   licitante
adjudicatario que:
15.1.1   Nao  assinar  a  ata  de  registro  de  pregos  quando  convocado  dentro  do  prazo  de
valjdade  da  proposta,  nao  aceitar/retirar  a  nota  de  empenho  ou  nao  assinar  o  termo  de
contrato decorrente da ata de registro de preeos;
15.1.2 Apresentar documentaeao falsa;
15.1.3 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
15.1.4 Ensejar o retardamento da execugao do objeto;
15.1.5 Nao mantiver a proposta;
15.1.6 Cometer fraude fiscal;
15.1.7 Comportar-se de modo inid6neo;
15.1.8  Considera-se  comportamento  inid6neo,  entre  outros,  a  declaraeao  falsa  quanto  as
condie6es  de  participagao,  quanto  ao  enquadramento  como  ME/EPP  ou  o  conluio  entre  os
licitantes, em qualquer momento da licitagao, mesmo ap6s o encerramento da fase de lances.
15.1.9   Havendo   indicio  de  conluio  entre  os  licitantes,   o  Municipio  de  Augustin6polisITO,
comunicafa o fato as autoridades competentes, para as providencias devidas.
15.2  0  licitante/adjudicatario  que  cometer qualquer das  infrae6es  discriminadas  no  subitem
anterior ficafa sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sang6es:
15.2.1  Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do licitante;
15.2.2  lmpedimento  de  licitar e  de  contratar com  a  Uniao  e  descredenciamento  no  SICAF,
pelo prazo de ate 5 (cinco) anos;
15.3   A   penalidade   de   multa   pode   ser   aplicada   cumulativamente   com   a   sangao   de
impedimento.
15.3.1   A   aplica9ao   de   qualquer   das   penalidades   previstas   realizar-se-a   em   processo
administrativo  que  assegurafa  o  contradit6rio  e  a  ampla  defesa  ao  licitante/adjudicatario,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n°
9.784, de 1999.
15.4   A   autoridade   competente,   na   aplicagao   das   sane6es,   levara   em   considera8ao   a
gravidade da conduta do infrator,  o carater educativo da pena,  bern como o dano causado a
Administraeao, observado o principio da proporcionalidade.
15.5 Para os fins da infragao elencada no subitem  15.1.7,  acima reputar-se-ao inid6neos atos
como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n° 8.666/93.
15.6 As penalidades sefao obrigatoriamente registradas no SICAF.
15.7 As sang6es por atos praticados no decorrer da contratagao estao previstas na Minuta do
Contrato.

16. DO CANCELAMENTO DOS PRECOS REGISTRADOS
16.1.  Os  preeos  registrados  sefao  cancelados,  automaticamente,  por decurso  do  prazo  de
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16.2.  Quando o vencedor da  licitaeao nao  retirar a  Nota de  Empenho de  Despesa  no prazo
estipulado  ou  descumprir  as  exigencias  da  Ata  a  que  estiver  vinculado,  sem  justificativa
aceitavel;
16.3  Quando  os  preeos  registrados  se  apresentarem  superiores  aos  de  mercado  e  nao
houver exito na negociagao para sua redueao e adequagao aos praticados no mercado.

17. DA FORMA DE REAJUSTE
17.1.  Fica  proibido  o  reajuste  do  valor  da  contratagao  no  interregno  de  12  (doze)  meses,
exceto  nas  hip6teses decorrentes do Art.  65,  alinea  "d" do  inciso  11  da  Lei  Federal  8.666/93,
devidamente comprovado.

18. DA FISCALIZACAO
18.1.  A fiscalizagao e  o acompanhamento  da  execueao  do  contrato  cabefao  a  Contratante,
atrav6s do Secretario Municipal de Sal]de deste Municipio, na pessoa do Secretario YATHA
ANDERSON    PEREIRA   MACIEL,    ou   por   servidor   devidamente   designado   para   esta
fiscalizaeao,  com  poderes  para  verificar se  os  materiais  serao  entregues  de  acordo  com  o
previsto, fazer advertencia quanto qualquer falta, aplicar multas e demais ae6es necessarias a
Contratada.
18.2.  A  fiscalizagao  de  que  trata  este  item  nao  exclui  nem  reduz  a  responsabilidade  da
prestadora,  inclusive  perante terceiros,  por qualquer irregularidade,  ainda  que  resultante  de
imperfeie6es  tecnicas,   e,   na   ocorfencia   desta,   nao   implica   em   co-responsabilidade   da
Administraeao  ou  de  seus  agentes  e  prepostos,  de  conformidade  com  o  art.  70  da  Lei  n°
8.666, de 1993.
18.3. 0 fiscal do contrato anotara em registro pr6prio todas as ocorfencias relacionadas com
a  execueao  do  contrato,  indicando  dia,  mss  e  ano,  bern  como  o  nome  dos  funcionarios
eventualmente envolvidos,  determinando o que for necessario a  regularizaeao  das faltas ou
defeitos  observados  e  encaminhando  os  apontamentos  a  autoridade  competente  para  as
providencias cabiveis.

19. DO GESTOR DA ATA
19.1. Do Gerenciador: Cabe a Secretaria Municipal de Saude, gerenciar a respectiva ARP.

Augustin6polisITO, 31  de agosto de 2022.

YATHA ANDERSON PEREIRA MACIEL
Secretario Municipal de Satlde

Gestor do FMS de Augustin6polisITO
Requisitante
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ANEXO 11

(Credenciamento)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINOPOLISITO
PROCESSO LICITATORIO N.126/2022
PREGAO PRESENCIAL N. 047/2022

MODELO DE DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Declaramos, sob as penas da lei,  sem prejuizo das sang6es e multas previstas
no   edital,   que   a   empresa inscrita   no   CNpj   no

por  meio  de  seu  representante  legal,  ser  MICROEMPRESA  OU
EMPRESA    DE    PEQUENO    PORTE,    nos   termos   do   enquadramento    previsto    na    lei
complementar n° 123 de 14 de Dezembro de 2006, cujos termos declaramos conhecer.

de 2022

Nome e Assinatura do Administrador da Empresa

Name e Assinatura do contador responsavel pela empresa

pi!.     .-i ....., I,1.           .               IE               ..I      .          '..       '''.       C|   ..-.....      '
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ANEXO Ill
(Credenciamento)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINOPOLISITO
PROCESSO LICITATORIO N.126/2022
PREGAO PRESENCIAL N. 047/2022

MODELO DE DECLARAe^O DE cuMPRiMENTO DOs REQulsiTOs DA HABiLiTAc^O

A  empresa
no   CNPJ   sob   o   no

inscrita
licitante   no   Pregao   n°   xx/2022,

promovido    pelo    MUNIcipIO    DE    AUGUSTINOPOLISITO,    declara,    por    meio    de    seu
que  esta

®           regular com  as Fa±6ndas  Federal,  Estadual e Municipal,  com  a seguridade social  (.FGTs e
lNSS),   Debitos  Trabalhistas  e  lnfrae6es  Trabalhistas,  bern  como  que  atende  a  todas  as
exigencias  de  habilitaeao  constantes  no  edital  do  referido  certame  e  que  se  vencedora
fornecefa o objeto desta licitaeao pelo preeo proposto.

de 2022.

representante,  Sr.(a)

Nome e Assinatura do Administrador da Empresa

®
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ANEXO IV
(Envelope Habilita§ao)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINOPOLISITO
PROCESSO LICITATORIO N.126/2022
PREGAO PRESENCIAL N. 047/2022

MODELO DE DECLARAC^O DE N^O EMPREGO DE MENORES

Eu,
na   qualidade   de (s6cio-gerente   representante   legal-
procurador), declaro, sob as penas da lei,  para fins de Cadastro no Registro de Fornecedores
da          Prefeitu ra          M u nicipal          de          Augustin6polisITO,           que          a          em presa

CNPJ cumpre    com    o
disposto  no  inciso  Xxxlll,   do  Artigo  7°  da  Constituieao  Federal,   bern  como  comunicarei
qualquer fato ou evento superveniente ao Setor de Cadastro da Area de Compras e Servicos,
da Secretaria Municipal da Fazenda, que venha alterar a atual situaeao.

Art. 7°,  inciso XXXIll da Constitui?ao Federal:
"...proibigao de trabalho  noturno,  perigoso  ou  insalubre,  aos  menores

de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos,
salvo na condieao de aprendiz, a partir de quatorze anos."

Ressalva:   (  )  emprega  menor,   a  partir  de  quatorze  anos,   na  condigao  de
aprendiz.

de 2022.

Nome e Assinatura do Administrador da Empresa

(Observa?ao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

¢ =i.mREfz5
miFTTcldiE.Iill |       mE)mHmEHraEH [RE     ItmHE]Hfflqu.  Em. illE]tidmmp]qu  nE]timngmnm   [®    illm"mE]timmprmB]timEmuB=
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ANEXO V
(Envelope Habilitagao)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINOPOLISITO
PROCESSO LICITAT6RIO N.126/2022
PREGAO PRESENCIAL N. 047/2022

MODELO DE DECLARACAO DE IDONEIDADE

Declaramos  para  os  devidos  fins  de  direito,  na  qualidade  de  proponente  do
procedimento  licitat6rio,  sob  a  modalidade  de  Pregao  Presencial  n°  xx/2022,  instaurado  por
esse 6rgao ptlblico, que nao fomos declarados inid6neos para licitar ou contratar com o Poder
Pdblico, em qualquer de suas esferas.

Por expressao da verdade, firmamos o presente.

de 2022.

Nome e Assinatura do Administrador da Empresa
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ANEXO Vl
(Envelope Habilita§ao)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTIN6POLISITO
PROCESSO LICITAT6RIO N.126/2022
PREGAO PRESENCIAL N. 047/2022

MODELO DE DECLARACAO DE QUE A LICITANTE RECEBEU 0S DOCUMENTOS E QUE
TOMOU CONHECIMENT0 DE TODAS AS INFORMAC6ES PARA CUMPRIMENTO DAS

OBRIGAC6ES DO OBJETO LICITADO

inscrito(a)  no  CNpj  no
seu   representante   legal   o(a)   Sr.(a)

..............,   por  intermedio   de

portador(a)   da   Carteira   de
ldentidade  n°  ...........................  e  do  CPF  n°  .........................,  DECLARA,  para  os  devidos  fins

que de que recebeu os documentos, que tomou conhecimento de todas as informag6es e das
condie6es do edital para o cumprimento das obrigae6es do objeto licitado e que se vencedora
fornecera  o  objeto  desta  licitaeao  pelo  preeo  proposto,   no  qual  estao  inclusas  todas  as
despesas  para  o  perfeito  e  cabal  fornecimento do  objeto,  ficando  a  Prefeitura  Municipal  de
Augustin6polisITO Iivre de quaisquer Onus.

de 2022.

Nome e Assinatura do Administrador da Empresa

0 !|,mREfE
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ANEXO Vll
IVIODELO DE DECLARAC^O DE CONHECIMENTO DAS OBRIGAC6ES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINOPOLISITO
PROCESSO LICITATORIO N.126/2022
PREGAO PRESENCIAL N. 047/2022

(Nome  da   empresa) inscrita   no   CNPJ
em atendimento ao Edital de Pregao Presencial n° xx/2022, DECLARA:

a)   Ter tomado conhecimento de todas as  informae6es  para  o  perfeito cumprimento das
obrigag6es   objeto   da   licitaeao,   seja   por  meio  da   analise   e  exame  da   proposta
documentagao integrante do edital,  bern como por meio de jnformae6es na  Prefeitura
Municipal de Augustin6polis Ilo;

b)   Que  o  preeo  ofertado  contempla  todas  as  obrjgag6es  decorrentes  desse  pregao
presencial, tendo perfeito conhecimento das condie6es para sua execueao;

c)   Estar  de   acordo   com   todas   as   condie6es   mencionadas   na   Proposta   Comercial
consta.nte do Edital e Minuta Contratual;

d)   Que  nenhum  de  seus  dirigentes,  gerentes,  acionistas  ou  detentores  de  mais  de  5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto,  ou controlador,  responsaveis t6cnicos,
funcionarios  ou  eventuais  subcontratados  sao  servidores  da  Prefeitura  Municipal  de
Augustin6polisITO;

e)   Que aceita  integralmente os termos e as condig6es da  presente  licitagao,  bern como
as   disposie6es   contidas   na   Lei   Federal   n°  8.666/93,   suas   alterae6es   e   demais
disposig6es legais.

Por ser verdade, firmamos a presente.

de 2022.

Nome e Assinatura do Administrador da Empresa
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ANEXO Vlll
MODELO DE DECLARAC^O DE QUE N^O EMPREGA FUNCION^RIO POBLICO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTIN6POLISITO
PROCESSO LICITATORIO N.126/2022
PREGAO PRESENCIAL N. 047/2022

(Nome  da   empresa)
com endereeo na Rua/Av.

inscrita   no   CNPJ
no ........ I   Bairro  ..............,

®

na  cidade  de  ............................,   DECLARA  para  fins  de  participacao  na  licitaeao  instalada
pela  Prefeitura  Municipal,  na  Modalidade  Pregao  Presencial,  de  n° xx/2022,  que  nao  possui
em  seu  quadro funcional,  servidores  publicos ocupando  cargos  de gerencia.  Estando ciente
de todas as implicag6es legais originarias da presente declaragao.

Por ser verdade, firmamos a presente.

de 2022.

Nome e Assinatura do Administrador da Empresa
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ANEXO IX

MODELO DE DECLARAC^O DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINOPOLISITO
PROCESSO LICITATORIO N.126/2022
PREGAO PRESENCIAL N. 047/2022

(Nome  da  empresa)
com enderego na Rua/Av.

inscrita   no   CNPJ
no ........,   Bairro   .............. i

na  cidade  de  ............................,  em  cumprimento  ao  Edital  de  Pregao  Presencial  n° xx/2022,
DECLARA,  sob  as  penas  da  Lei,  que  ate  a  presente  data  inexistem  fatos  impeditivos  do
direito  de  participar  de  licitag6es  no  ambito  da  Administraeao  Ptlblica  Federal,   Estadual,
Municipal ou do Distrito Federal, como tamb6m DECIARA estar ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorfencias posteriores dessa natureza.

Por ser verdade, firmamos a presente.

de 2022.

Nome e Assinatura do Administrador da Empresa
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ANEXO X -MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

ATA N° XW2022
PROCESSO LICITAT6RIO N° XX/2022
PREGAO PRESENCIAL N° XX/2022
VALIDADE: 12 (doze) moses

i:suxmxt:adsod:F£#eoxffuxNX[€,ep£oL22bEe§LaocbdEdBgeMAuufi#,o:poESEEstaGd;SdTo,[8cpagtLTS:
Estado   do   Tocantins,   pessoa   juridica   de   direito   publico,   inscrita   no   CNPJ   sob   o   n°.
11.421.097/0001-22  com   sede  a   Rua   Dom   Pedro   I,   n°   275  -Centro,   nesta   cidade  de
Augustin6polisITO,    neste    ato    representado    por    seu    Gestor    Municipal,    Sr.    YATHA
ANDERSON  PEREIRA  MACIEL,  brasilejro,  solteiro,  portador  do  CPF  n°  012.711.024-04  e
RG  n°  2.609.371   SSP-PB,   residente  na  cidade  de  Augustin6polisITO,  e  de  outro  lado  a
empresa

0

Pessoa  Juridica  de  direito  privado,  inscrita  no  CNPJ  sob  n°
XXXXXXXXX, sito a Rua/Av. XXXXXXX,  n° XXX - Bairro XXXXXX,  cidade
neste   ato   representado   por XXXXXXXXX,   portador  da   Carteira   de
ldentidade  n° XXX e  do CPF  n° XXXXX,  residente  na  Rua/Av.  XXXXXXX,  n° XXX - Bairro
XXXXXX,  cidade nos termos da  Lei  Federal  n°.10.520,  de  17 de julho de
2002,  aplicando-se  subsidiariamente,  no  que  couberem,  as  disposig6es  da  Lei  Federal  n°
8.666,   de   23   de   junho   de   1993,   com   as   alterag6es   posteriores,   e   demais   normas
regulamentares  aplicaveis  a  esp6cie,  conforme  a  classificagao  das  propostas  apresentadas
no Pregao de Registro de Preeos n° XX/2022, Ata de julgamento de Pregos,  HOMOLOGADA
pelo  Sr.  Prefeito  Municipal,  resolve  registrar os  preeos objetivando  a  aquisigao  de  Materiais
Odontol6gicos diversos para atender as solicitae6es do FMS de Augustin6polisITO, conforme
condie6es constantes do Anexo I, que passa a fazer parte desta, tendo sido o referido prego
oferecido   pela   empresa   cuja   proposta   foi   classificada   em   1°   Iugar   no   certame   acima
numerado,  observadas  as  condie6es  do  edital  que  integra  este  instrumento  de  registro  e
aquelas enunciadas nas clausulas que se seguem:

ORGAO GERENCIADOR:

FUNDO  MUNICIPAL  DE  SAODE,  pessoa juridica  de direito  pi]blico,  inscrita  no  CNPJ  sob o
n°. XXXXXXXX, com sede a XXXXXXXXX n° XX - Centro, nesta cidade de Augustin6polisITO.

FORNECEDOR REGISTRADO:
Empresa:
CNPJ: Te efone:
Endereco: E-mail:

Representante Legal:
Cargo: RG: CPF:

CL^USULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1.1.1.  Registro de Pregos para contratagao de empresa especializada para o fornecimento
de pegas e equipamentos para manuteneao dos consult6rios odontol6gicos das UBS, junto ao
Fundo Municipal de Saude de Augustin6polisITO.
1.2  A  caracterizagao  pormenorizada  do  objeto  contratado,  a  quantidade,  os  endereeos  dos
locais de entrega,  os requisitos tecnicos e as condig6es de fornecimento,  estao indicados no
Termo  de   Refefencia,  Anexo   I   do  edital  do  Pregao   Presencial  xx/2022,   bern  como  na
Proposta  Comercial  do  referido  certame,  que  integram  e  complementam,   para  todos  os

:::jt:§{eei:astt:air::t:eng::tr:bdr:g:r:e8:6ao Gerenciador a firmar contratac6es na quantidade
estimada,   podendo  ocorrer  licitac6es  especifica   para   aquisieao  do   objeto,   obedecida   a

i   i.     iii ...,,,,|       mE)REElgEtlHE]R]ky       nmEifflfiE]m.  Em.illE]tibmm.RE  nE]Hm.millBim   [®     mm    mEtilmm   qu  hH[m.mum
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Iegislaeao    pertinente,    sendo    assegurada    a    detentora    do    registro    a    prefefencia    de
fornecimento, em igualdade de condie6es.
1.4 0s pregos e quantitativos registrados para o fornecimento do objeto sao os constantes na
tabela abaixo:

Item Objeto Unid. Marca Quant. V.  Unit. V. Total
1

2

eCLAUSULA SEGUNDA -DA VALIDADE DO REGISTRO DE PRECOS

2.1.  0  registro  de  preeos  formalizado  na  presente  Ata  tefa  validade  de  12  (doze)  meses,
contados a partir da sua publicagao.

CL^USULA  TERCEIRA  -  DA ADMINISTRAC^O  DA  PRESENTE ATA  DE  REGISTRO  DE
PRECOS
3.1.  A Administraeao  da  presente Ata  de  Registro  de  Preeos  cabefa  ao  Pregoeiro  e  o  seu
gerenciamento  cabefa  a  Secretaria  Municipal  de  Sadde,  atrav6s do  Secretario  Municipal  de
Saude/Gestor do FMS de Augustin6polisITO.

CLAUSULA  QUARTA  -  DA  UTILIZACA0  DA  ATA  POR  6RGAO  OU   ENTIDADE  NAO
PARTICIPANTE
4.10 0rgao Gerenciador se utilizafa desta Ata de  Registro de  Preeos,  respeitadas,  no que
couber, as condie6es e as regras estabelecidas na Lei n.a 8.666/93, no Decreto n.° 7.892/13 e
na lN-SLTl n.a 01/2010, relativas as compras pelo Sistema de Registro de Preeos.
4.2  Nos termos  do  artigo  22  do  Decreto  n.°  7.892/13,  desde  que  devidamente justificada  a
vantagem, a ata de registro de preeos, durante sua vigencia, podefa ser utilizada por qualquer

i:ft:t°6r?ou,:netf#::tees:uaednTj:nj::rao9r%°aop8b:jrceancf:addeorr:'quenaotenhaparticipadodocertame
4.3  E  vedado  efetuar  acfescimos  nos  quantitativos  fixados  pela  ata  de  registro  de  pregos,
inclusive o acfescimo de que trata o § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

i:£e9sus6:g€3saetaendt:dardeeg:stqr:edneaoprpeac:i:,ipa:av:radoo:eognj:Lr,:aFeop6erggoas6qGu:rnednoc[::::japr:rT
manifestagao sobre a possibilidade de adesao.
4.5  Cabers  ao  fornecedor classificado,  observadas  as  condic6es  nela  estabelecidas,  optar

a         3#g:::::Spar:s°eunt::°edf:t::::edc:::#:°ntde:C:aIT:::: adsesua::dsaas°:::Sgeo:guaeon€:r:::jj:€jgrTe as
4.6 As aquisic6es ou contratae6es adicionais a que se refere este item da ATA nao podefao
exceder,   por  6rgao  ou  entidade,   o  quintuplo  dos  quantitativos  dos  itens  do  instrumento
convocat6rio e registrados na ata de registro de preeos para o Orgao Gerenciador, conforme
preceitua o lnciso 11, do Art. 22, do DECRETO N° 9.488, DE 30 DE AGOSTO DE 2018.

"11   -   o   instrumento   convocat6rio   da   compra   nacional    prevefa   que   o

quantitativo   decorrente   das   ades6es   a   ata   de   registro   de   pre9os   nao
excedefa,  na totalidade,  ao qulntuplo do quantitativo de cada  item  registrado
na  ata  de  registro  de  preeos  para  o  6rgao  gerenciador  e  para  os  6rgaos
participantes, independentemente do ntlmero de 6rgaos nao participantes que
aderiremp.

4.7.  Ap6s  a  autorizaeao  do  Orgao  Gerenciador,  o  6rgao  nao  participante  devefa  efetivar  a
aquisigao ou  contrataeao  solicitada em  ate  noventa dias,  observado  o  prazo de vigencia da
ata.
4.8.  Compete  ao  6rgao  nao  participante  os  atos  relativos  a  cobranea  do  cumprimento  pelo
fornecedor  das  obrigac6es  contratualmente  assumidas  e  a  aplicagao,  observada  a  ampla
defesa   e   o   contradit6rio,   no   regular  processo   administrativo,   de   eventuais   penalidades
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decorrentes  do  descumprimento  de  clausulas  contratuais,   em   relagao  as  suas   pr6prias

:eo:n,tsrEart:::c:Ftp:r,:,;::s::o::gr::asoso:u:::r::g|:!a:s:amou?,g,::,:edr:sTr#so:uestadua,saadesaoaatade

CLAUSULA     QUINTA     -     DA     ENTREGA     DOS     PRODUTOS     E     CRITERIOS     DE
ACEITABILIDADE

5.1. DA ENTREGA:
a)  Os   produtos  devefao  ser  entregues,   conforme   necessidades  e   pedido   emitido   pela
Secretaria Municipal de Saude,  a qual formula fa o pedido via e mail, tendo a licitante o prazo
de 05 (cinco) dias para entregar a mercadoria solicitada.
b)  Os  produtos  entregues  em  desacordo  com  a  proposta  de  pregos  serao  devolvidos  a
fornecedora, que tera o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para efetuar a troca.
c)  Nao sera  admitida em  hip6tese  alguma,  a substituigao dos  ITENS  ofertados  por produtos
de marcas diferentes das ofertadas.
d)  A  entrega  devefa  seguir  a  risca  o  pedido  pfevio  em  descrieao  e  quantidade,  todos  os
produtos  devefao  ser  conferidos  e  serem  liberados  atraves  do  responsavel  autorizado  da
unidade.
e)  A  entrega  de  produtos  em  outras  localidades,  nao  sera  aceita  como justificativa  para  o
atraso na entrega do prazo estipulado pelo municipio de Augustin6polisITO.
f) 0 objeto deste Processo devefa ser entregue,  pelas empresas vencedoras,  por sua conta,
risco  e  expensas,  nas  quantidades  solicitadas  pelo  Gestor  do  Fundo  Municipal  de  Sat]de,
atraves de ORDEM  DE FORNECIMENTO no seguinte local:  Sede da Secretaria Municipal de
Saude de Augustin6polisITO -situado na Rua Dom  Pedro I,175, Centro, Augustin6polisITO.

93Sh%°mdi:t,°#BfAeLaT°ES;:EeNC3#ESNqeospeREnvi8.a Seuta-feira,  no  hofario das o8hoomin as
g)  Caso  algum  dos  produtos  entregues  apresente  alguma  avaria  em  suas  embalagens  ou
entao seja detectado algum  problema que possa  impedir o uso de tais produtos  no decorrer
do prazo de validade, o fornecedor devefa efetuar a troca dos mesmos em ate 48 (quarenta e
oito) horas, a contar da notificaeao, sem Onus adicional para a Secretaria Municipal de Satlde.
Salvo  quando  o  problema  ou  defeito for ocasionado  por mau  uso  ou  manuseio  ou  ainda  o
acondicionamento incorreto dos produtos.

5.2. DOS CRITERIOS DE ACEITABILIDADE
5.2.1. Os produtos serao recebidos:
a) Provisoriamente para efeito de verificaeao da conformidade das especificag6es constantes
neste termo de referencia
b)   Definitivamente,   ap6s  a  conformidade  das  especificae6es  constantes  neste  termo  de
referencia,  e  sua  consequente  aceitagao,  que  se  da fa  em  ate  02  dias  tlteis  a  partir  do
recebimento provis6rio pela Farmaceutica.
c)    0    acompanhamento    e    a    fiscaliza9ao    do    recebimento    dos    produtos    serao    de
responsabilidade da farmaceutica da Secretaria Municipal de Sadde.
d) Na hip6tese de a verificaeao a que se refere o submetem anterior nao ser procedida dentro
do prazo fixado,  reputar-se-a como realizada,  consumando-se o recebimento definitivo no dia
do esgotamento do prazo.

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO
6.1. Os pagamentos serao realizados mediante apresentaeao de nota fiscal, contendo:
a) Data de emissao;
b)  Estar endereeada ao Fundo Municipal de Sat]de de Augustin6polisITO,  conforme CNPJ e
endereeo do 6rgao solicitante.
c) Valor unitario;
d) Valor total;
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6.2.   0   gestor   do   contrato   somente   atestafa   o   servieo   e   liberafa   a(s)   Nota(s)   Fiscal
(is)/Fatura(s)   para   pagamento   quando   cumpridas   pela   Contratada,   todas   as   condig6es
pactuadas.
6.3.   Para   habilitar-se   ao   pagamento   a   CONTRATADA   devefa   protocolar   na   Sede   da
Prefeitura,  Nota  Fiscal/Fatura,  especificando o  servigo,  devendo estar formalmente atestado
pelo servidor designado para tal.
6.4  0  pagamento  sera  realizado  em  ate  30  (trinta)  dias  ap6s  a  apresentaeao  da  Nota
Fiscal/Fatura discriminando o material,  a quantidade fomecida,  o valor unitario e o valor total,
devidamente atestada, seguido de recibo de quitaeao e requerimento solicitando o pagamento
do valor faturado, acompanhados das certid6es necessarias.
6.5.  Caso  a  proponente  nao  protocolize  seu  pedido  de  pagamento  nos  prazos  aveneados,
reserva-se  a  Contratante  o  direito de  pagar o valor da  Nota  Fiscal/Fatura,  somente  no  mss
subsequente sem alteragao de valor, ou aplicaeao de qualquer cominagao legal.
6.6   0   eventual   erro   nos   valores   constantes   da   nota   fiscal/fatura   sera   comunicado   a
Contratada, ficando o pagamento sustado/suspenso ate a correeao do erro.
6.7  0  pagamento  ficafa  condicionado  ate  que  a  Contratada  atenda  todo  o  edital  e  seus
anexos.

CL^USULA SETIMA -DO CONTRATO
7.1  Por se tratar de compra com entrega imediata e integral dos bens,  o Contrato decorrente
desta  licitaeao  podefa substituido por Nota de  Empenho de  Despesa,  conforme  previsao do
art. 62 da lei 8.666/93.
7.2  0  prazo  previsto  para  o  recebimento  da  Nota  de  Empenho  de  Despesa  sera  de  no
maximo  05  (cinco)  dias,  contados  da  convocagao  para  a  sua  formalizaeao,  podendo  ser
prorrogado uma s6 vez, por igual periodo, nas situag6es previstas no § 1° do art. 64 da lei n°.
8.666/93, sob pena de decair o direito a contrataeao, sem prejuizo das sane6es previstas no
Art. 81  da mesma Lei.
7.3. Durante a prazo de validade do registro, as empresas detentoras podefao ser convidadas
a firmar contratag6es de fornecimento, mediante autorizacao do Setor de compras e licitagao,
observadas as condie6es fixadas neste instrumento, no Edital e as determinag6es contidas na
legislaeao pertinente.
7.4. Aplica-se aos contratos de fornecimento decorrentes de registro de pregos o disposto no
Capitulo 111,  da Lei  Federal n.° 8.666/93,  com suas respectivas alterae6es posteriores,  no que
couber.

CL^USULA OITAVA -DA ENTREGA E RECEBllvIENTO DO OBJETO
8.1.  A  administraeao  nao  estara  obrigada  a  adquirir  os  produtos  da  detentora  da  Ata  de
Registro de  Preeos,  mas quando o fizer,  podera vir a  requisitar quantidade equivalente a  no
minimo 10% (dez por cento) do item registrado.
8.2  Sempre  que julgar  necessario,  a  Contratante  solicitafa,  durante  a  vigencia  da  ARP,  a
execugao dos servigos registrados,  na quantidade necessaria,  mediante a entrega da Ordem
de  Fornecimento  e  Nota  de  Empenho,  podendo  ainda  ser firmado  contratos  parciais  ou  do
quantitativo global.
8.3. A ordem de fornecimento,  consubstanciada em oficio,  devefa conter data de expedigao,
quantidade  pretendida,  local  e  prazo  para  entrega,  descrieao  dos  itens  solicitados,  pregos
unitario e total, carimbo e assinatura do responsavel pela requisieao.
8.4.  A  criterio  da  Contratante,   os  produtos  serao  submetidos  a  verificaeao,  cabendo  ao
fornecedor a  substituigao  dos  que vierem  a  ser recusados,  no  prazo  maximo  de  05  (cinco)
dias.
8.5. 0 aceite/aprovaeao dos produtos pela Contratante nao exclui a responsabilidade civil do
fornecedor por vicios ou defeitos de quantidade ou qualidade dos produtos ou disparidades,
com as especificac6es estabelecidas, verificadas posteriormente, garantindo a Contratante as
faculdades previstas no art.18 da Lei n° 8.078/90.
8.6. A Contratada devefa  comunicar,  por escrito,  a  ocorrencia de qualquer anormalidade de
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os esclarecimentos que julgar necessarios a Contratante ate 24 (vinte e quatro)  horas antes
da entrega.
8.7.  A  Contratante  podefa  se  recusar  a  receber  o  objeto  licitado,  caso  este  esteja  em
desacordo com a proposta apresentada pela empresa vencedora, fato que sera devidamente
caracterizado e comunicado a empresa, sem que a esta caiba direito de indenizagao.
8.8. Correrao por conta exclusiva da Contratada as despesas com frete, transporte, seguro e
demais custos advindos da execucao dos servicos e entrega do objeto nas dependencias da
Contratante.

CLAUSULA NONA -DAS PENALIDADES
9.1.  Pelo descumprimento de quaisquer clausulas ou condie6es do presente edital,  mediante
competente autorizacao do  Setor de Compras e  Licitac6es,  sefao aplicadas as penalidades
previstas   nos  artigos   86  e  87   da   Lei   n.a  8.666/93,   alem   das  sane6es  administrativas,
garantindo sempre a ampla defesa e o contradit6rio.
9.2.   Qualquer  atraso   na  execueao  das  obrigae6es  assumidas  devefa,   obrigatoriamente,
constar  de  justificativa   protocolada   no  6rgao  emitente  da   Nota  de   Empenho,   dirigida  a
autoridade competente ate o 3° (terceiro) dia tltil anterior a data prevista para o fornecimento
do material;
9.3.   Nao  acolhida  a  justificativa  de  atraso  ou  nao  tendo  sido .apresentada,   o  contratado
sujeitar-se-a as sane6es e multas previstas no Termo de Referencia.
9.4. As penalidades serao aplicadas atrav6s de Processo Administrativo a cargo da Secretaria
Municipal de Administra9ao,  no qual serao assegurados a empresa o contradit6rio e a ampla
defesa.
9.5 As sanc6es administrativas sefao registradas no SICAF.

CL^USULA DECIMA - DAS ALTERAC6ES DE PRECOS
10.1.  Os  preeos  registrados  manter-se-ao  inalterados  pelo  periodo  de  vigencia  do  registro,
admitida revisao quanto houver desequilibrio de equaeao econ6mico-financeiro inicial da ata,
nos termos da legislacao que rege a materia. Com apresentaeao de nota fiscal e pesquisa de
mercado.
10.2.  0  reajustamento  dos  precos  registrados  somente  sera  possivel  se  autorizado  por
alteraeao das Normas Federais pertinentes a politica econ6mica.

CL^USULA DECIIVIA PRIMEIRA -DAS CONDIC6ES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
11.1.  0 objeto desta Ata de Registro de Preeos sera recebido pela Unidade que emitir a nota
de empenho consoante o djsposto no art. 73 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterac6es.
11.1.1.  A  Unidade  Administrativa  devefa  criar  comissao  para  recebimento  de  material  com
valor superior ao limite estabelecido no art.  23,  conforme determinado pelo § 8° do art.15 do
diploma legal mencionado.
11.2.   A   Unidade  Administrativa  que  emitir  a   nota   de  empenho   reserva-se   o  direito  de
proceder,  no  prazo de 05  (cinco)  dias,  a  inspeeao de qualidade  nos  produtos e  registfa-los,
integralmente ou em parte, se estiver em desacordo com as especificae6es do objeto licitado.

CL^USULA   DECIMA  SEGUNDA  -  DO  CANCELAMENT0  DA  ATA   DE  REGISTRO  DE
PRECOS
12.1. A presente ata de registro de preeos podefa ser cancelada de pleno direito:
12.1.1.  Pelo  Setor de Compras e  Licitae6es,  mediante  comunicaeao da unidade  requisitante,
quando:
12.1.1.1  as detentoras nao cumprirem as obrigag6es dela constantes;
12.1.1.2 as detentoras nao retirarem  a  nota de empenho  no prazo estabelecido e a  unidade
requisitante nao aceitar suas justificativas;
12.1.1.3  as  detentoras derem  causa  a  rescisao  administrativa  de  contrato  decorrente  deste
instrumento de registro de  preeos,  em algumas hip6teses  previstas  no art.  78,  inciso  I  a XIl,
ou XVII, da Lei Federal 8.666/93, com as respectivas alterae6es posteriores;
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12.1.1.4.  Em  qualquer das  hip6teses  de  inexecugao  total  ou  parcial  de  contrato  decorrente
deste instrumento de registro;
12.1.1.5. Os pregos registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
12.1.1.6.  Por  raz6es  de  interesses  publicos  devidamente  demonstrados  e justificados  pela
Administraeao.
12.1.2.   Pelas   detentoras,   quando   mediante   solicitagao   por   escrito,   comprovarem   estar
impossibilitadas  de  cumprir  as  exigencias  nela   contidas  ou  quando  ocorrer  alguma  das
hip6teses  contidas   no  art.   78,   incisos  XIV  e  Xvl,   da   Lei   Federal   n.a  8.666/93  com   as
respectivas alterag6es posteriores.
12.1.2.1. A solicitagao das detentoras para cancelamento dos preeos  registrados devefa ser
dirigida  ao  Setor  de  Compras  e  Licitagao,  facultada  a  ele  a  aplicagao  das  penalidades
previstas, caso nao aceitas as raz6es do pedido.
12.2.   Ocorrendo  o  cancelamento  do  registro  de  preeos   pela  Administraeao,   a  empresa
detentora sera comunicada por correspondencia com aviso de recebimento, devendo este ser
anexado ao processo que tiver dado origem ao registro de pregos.
12.2.1   No  caso  de  ser  ignorado,   incerto  ou   inacessivel   o  enderego  das  detentoras,   a
comunicaeao  sera  feita   por  publicaeao   no   Diario  Oficial   de   praxe,   por  2   (duas)  vezes
consecutivas, considerando-se cancelado o preeo registrado a partir da ultima publicagao.
12.2.2.  Fica estabelecido que as detentoras da ata,  deverao comunicar imediatamente  a  ao
Setor  de  Compras  e  Licitagao,  qualquer  alteraeao  ocorrida  no  enderego,  telefone,  conta
bancaria   e  outras  julgaveis   necessarios   para   recebimento  de  correspondencia  e  outros
documentos.

cL^usuLA DEciMA TERCEiRA -DA AUTORizAc^O PARA AQulsieAO E EMlss^O DE
NOTA DE EMPENHO
13.1.  As  aquisie6es  do  objeto  desta  Ata  de  Registro  de  Preeos  serao  autorizadas,  caso  a
caso,  pelo responsavel direto pela Unidade Administrativa Solicitante ou por quem o Prefeito
Municipal  previamente  determinar,  ap6s  manifestagao  favofavel  da  Contabilidade,  quanto  a
apresentagao de disponibilidade oreamentaria para a aquisigao pretendida.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERACOES
14.1.  Todas  as  alterag6es  que  se fizerem  necessarias  serao  registradas  por  intermedio  de
lavratura de Termo Aditivo, cabivel a mat6ria contratual.

CLAUSULA DECIMA QUINTA -DA FISCALIZAC^0
18.1.  A fiscalizacao  e  o  acompanhamento  da  execueao  do  contrato  caberao  a  Contratante,
atraves do Secrefario Municipal de Sallde deste Municipio, na pessoa do Secretario YATHA
ANDERSON    PEREIRA   MACIEL,    ou   por   servidor   devidamente   designado   para   esta
fiscalizaeao,  com  poderes  para  verificar se  os  materiais  serao  entregues  de  acordo  com  o
previsto, fazer advertencia quanto qualquer falta, aplicar multas e demais ag6es necessarias a
Contratada.
18.2.  A  fiscalizagao  de  que  trata  este  item  nao  exclui  nem  reduz  a  responsabilidade  da
prestadora,  inclusive  perante terceiros,  por qualquer irregularidade,  ainda  que  resultante  de
imperfeie6es   t6cnicas,   e,   na   ocorfencia   desta,   nao   implica   em   co-responsabilidade   da
Administraeao  ou  de  seus  agentes  e  prepostos,  de  conformidade  com  o  art.  70  da  Lei  n°
8.666, de 1993.
15.3.  0 fiscal do contrato anotafa em registro pr6prio todas as ocorfencias relacionadas com
a  execucao  do  contrato,  indicando  dia,  mss  e  ano,  bern  como  o  nome  dos  funcionarios
eventualmente envolvidos,  determinando o que for necessario  a  regularizaeao das faltas ou
defeitos  observados  e  encaminhando  os  apontamentos  a  autoridade  competente  para  as
providencias cabiveis.

CL^USULA DECIMA SEXTA - DA FONTE DE RECURSOS
16.1. As despesas decorrentes desta contratagao correfao a conta dos recursos consignados
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elementos de despesa e dotag6es orgamentarias, pertencentes ao ongamento do exercicio de
2022, nas seguintes contas:

6rgao Unidade Classifica§ao Classificacao FonteProgramatica Econ6mica

05.13.00 05.13.01 10.301.0208.2.052
3.3.90.30.003.3.90.39.004.4.90.52.00

1.600.0000.000000

05.13.00 05.13.01 10.302.0208.2.060 3.3.90.39.00 1.500.1002.000000

CL^USULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES FINAIS
17.1.  Integra esta Ata,  o Edital do Pregao Presencial n.a 047/2022, as propostas com preeos,
especjficagao, por item na ordem classificat6ria das empresas.
16.2.  Os  casos  omissos  sefao  resolvidos  de  acordo  com  a  Lei  Federal  8.666/93  e  suas
alterag6es  posteriores  pela  Lei  Federal  8.883/94  e  pela  Lei  Federal  9.648/98,  e,  com  as
demais normas aplicaveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ao os principios gerais de Direito.

CL^USULA DECIMA OITAVA - DO FORO
18.1.   As   partes   contratantes   elegem   o   foro   da   Comarca   de   Augustin6polisITO   como
competente  para  dirimir  quaisquer  quest6es  oriundas  da  presente  Ata,  inclusive  os  casos
omissos,  que  nao  puderem  ser  resolvidos  pela  via  administrativa,  renunciando  a  qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

E  por estarem de acordo,  as partes firmam  a presente Ata em 03  (tres) vias de  igual
teor e forma  para  urn  s6  efeito  legal,  ficando  arquivadas  na  sede  da  GERENCIADORA,  na
forma do art. 60 da Lei 8 666 de 21/06/93.

Augustin6polisITO, xx de xxxx de 2022.

ANTONIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Fornecedor

Testemunhas:

1.

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
YATHA ANDERSON PEREIRA MACIAL

Secretario Municipal de Sadde
Gestor do FMS

Gerenciador da ARP
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ANEXO XI
MODELO DA PROPOSTA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINOPOLISITO
PROCESSO LICITATORIO N.126/2022
PREGAO PRESENCIAL N. 047/2022

HORA DE ABERTURA: 08h20min
Objeto:  Registro de Preeos para contratagao de empresa especializada para o fornecimento
de pegas e equipamentos para manuteneao dos consult6rios odontol6gicos das UBS, junto ao
Fundo Municipal de Satlde de Augustin6polisITO.

DADOS DO PROPONENTE:
RAZAO SOCIAL:

®

®

CNPJ
ENDERECO:
TELEFONE:
E-MAIL:

Item Objeto Unid. Marca Quant. V.  Uni. V. Total

TOTAL RS

PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA: (minimo 60 dias)
PRAZO DE PAGAIVIENTO: 30 (trinta) dias ap6s emissao da nota fiscal.
No DA AGENCIA BANCARIA
NO DA CONTA

NOME/RG/CPF DO RESPONSAVEL PARA ASSINAR CONTRATO

Declaramos nossa inteira submissao aos preceitos legais em vigor,  especialmente os da  Lei
Federal n° 8.666/93 e suas alterae6es e as clausulas e condig6es do respectivo Edital de que
trata  a  presente  proposta;  que  observaremos,  integralmente  e  as  normas  da  Associaeao
Brasileira de Normas T6cnicas -ABNT.

Atenciosamente,

de 2022.

Nome e Assinatura do Administrador da Empresa
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ANEX0 XII
CARTA DE CREDENCIAMENTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINOPOLISITO
PROCESSO LICITAT6RIO N.126/2022
PREGAO PRESENCIAL N. 047/2022

CARTA DE CREDENCIAMENTO -REPRESENTANTE LEGAL

A   (nome   da   empresa) CNpj,     n°     ........................,     com     sede     a
neste  ato  representado  pelo  (diretor  ou  s6cio,  com  qualifica§ao

completa -none, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissao e endereeo), vein pelo
presente informar que a pratica de todos os atos necessarios, relativos ao Processo Licitat6rio
xx/2022, na modalidade de Pregao n° xx/2022, sefao por mim proferidos,  inclusive no tocante
ao  direito  de  desistir de  recursos,  interp6-los,  apresentar  lances,  negociar preeos  e  demais
condie6es,  confessar,  desistir,  firmar  compromissos  ou  acordos,  receber  e  dar  quitagao  e
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.

Cidade, de 2022.

(Assinatura do representante legal da licitante)

®
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ANEXO Xlll
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N° XX/2022.
Pregao Presencial n.a XX/2022
Processo Administrativo n.° XX/2022

Contrato    que    entre    si    celebram,    na    forma    e
condig6es  seguintes,  de  urn  lado,  como contratante,
XXXXXXXXXXX   e   de   outro,   como   contratado   a
empresa

FUNDO   MUNICIPAL   DE   SAUDE   DO   MUNIcipIO   DE   AUGUSTINOPOLIS,   Estado   do
Tocantins,  pessoa juridica  de direito pdblico,  inscrita  no CNPJ  sob o  n°.11.421.097/0001-22
com sede a Rua Dom Pedro I,  n° 275 -Centro,  nesta cidade de Augustin6polisITO,  neste ato
representado   por   seu   Gestor   Municipal,   Sr.   YATHA   ANDERSON   PEREIRA   MACIEL,
brasileiro,  solteiro,  portador do CPF n° 012.711,024-04 e RG n° 2.609.371  SSP-PB,  residente
na  cidade  de Augustin6polisITO,  doravante  denominado  CONTRATANTE,  e  do  outro  lado,
XXXXXXXXXXX,  pessoa juridica de direito privado,  inscrita no CNPJ sob n° XXXXXXXX, com
sede na XXXXXXX,  CEP XXXXXXXXX,  neste ato  representado  pelo

portador do  RG  n°.  XXXXXX,  com  inscrieao no CPF n°.  XXXXXXXXX,
residente   e   domiciliado   na   Rua   XXXXXXXXXX,    n°.   XXX,    Bairro   XXXXX,    na   cidade
XXXXXXXXXX,   doravante   denominado   CONTRATADO,    resolvem   celebrar   o   presente
contrato, decorrente do Pregao Presencial - SRP n° xx/2022, do tipo menor pre§o per item,
constante do Processo n° xx/2022, sujeitando-se, o Contratante e a Contratada, as normas
da Lei n° 8.666, de 21.06.1993, e suas alterag6es, mediante as clausulas que se seguem::

CLAUSULA PRIMEIRA -DO OBJETO
1.1.   Constitui   objeto  do   presente  contrato  a  aquisieao  de   peeas  e  equipamentos   para
manuteneao dos consult6rios odontol6gicos das UBS, junto ao Fundo Municipal de Satlde de
Augustin6polisITO.
1.2.  Sao  partes  integrantes deste Contrato,  como se  nele transcritos estivessem  o  Edital  do
Pregao Presencial - SRP n° xx/2022 e seus Anexos,  bern como a Proposta da Contratada e
demais pegas que constituem o Processo n° xx/2022.

•          8.#xse:F:rsdEeGaucgrE! ;oDmA: sou:Rp`r:£oCs?aF:o:£acspeNgTa¥:£itDate c|ausu|as contratuais/Ata
de  Registro  de  Pregos,  o  fornecimento  pactuado,  assumindo  inteira  responsabilidade  pelos
mesmos;
2.2. Prestar a ADMINISTRAeAO todas as informag6es e dados por ela solicitados, desde que
disponiveis e do conhecimento da fornecedora.
2.3. A CONTRATADA devefa entregar os materiais de acordo com a solicitagao formalizada
pelo FMS de Augustin6polisITO.
2.4.   Os  produtos  a  serem  entregues  deverao  ser  de   la  qualidade,   estando  sujeitos  a
devolu9ao.
2.5.  Efetuar a entrega dos produtos em  perfeitas condie6es,  no  prazo e local  indicado  neste
termo   de   refetencia,   em   estrjta   observancia   as   especjficac6es   constantes   no   mesmo,
acompanhado do recibo de entrega e da nota fiscal, devendo ainda indicar detalhadamente o
fabricante, a marca e o prazo de garantia.
2.6.  Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da entrega dos produtos de acordo
com a Lei 8.666/93.
2.7.  Atender  prontamente  a  quaisquer  exigencias  desta  Secretaria,  inerentes  ao  objeto  do
presente termo de refefencia;
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2.8.  Comunicar a  Secretaria  de  Saude,  no  prazo  maximo  de  24  (vinte  e  quatro)  horas  que
antecede a data da entrega,  os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto,
com a devida comprovaeao;
2.9.  A  qualidade  dos  servigos  devefa   ser  rigorosamente  aquele   descrito   no  Termo  de
Referencia, nao sendo aceito em nenhuma hip6tese, outro diverso daquele.
2.10.  Os pregos cotados incluem  as despesas de custo,  como:  encargos fiscais,  comerciais,
sociais e trabalhistas ou de qualquer outra natureza.
2.11.   Durante  a  Vigencia  do  contrato  ou  outro  instrumento  substitutivo,   a  CONTRATADA
devera    atender    prontamente    as    requisig6es    e    especificae6es    deste    TERMO    DE
REFERENCIA, a partir da solicitagao atrav6s de ordem de fornecimento do setor solicitante.
2.12.  Responder integralmente pelas obrigae6es contratuais,  nos termos do art. 70 do C6digo
de  Processo  Civil,  no  caso  de,  em  qualquer  hip6tese,  os  empregados  da  CONTRATADA
intentarem reclamag6es trabalhistas contra a Contratante.
2.13.  Obrigar-se  pela  selegao,  treinamento,  habilitaeao,  contrataeao,  registro  profissional  de
pessoal   necessario,   bern  como   pelo  cumprimento  das  formalidades  exigidas   pelas   Leis
Trabalhistas, Sociais e Previdenciarias.
2.14.    Responsabilizar-se    por   qualquer   acidente    do    qual    possam    ser   vitimas    seus
empregados, no desempenho dos servieos objeto do presente Contrato.
2.15.  Manter,  na diregao dos servigos,  representante ou preposto capacitado e id6neo que a
represente, integralmente, em todos os seus atos.
2.16.   Nao   prestar   declarae6es   ou   informag6es   sem   pfevia   autorizagao   por   escrito   da
CONTRATANTE a respeito do presente contrato e dos servieos a ele inerentes;
2.17. Cumprir com o objeto conforme disposig6es do presente contrato;
2.18.  Indenizar quaisquer danos ou prejuizos causados a  Prefeitura ou a terceiros,  por agao
ou omissao no fornecimento do presente Contrato.

CL^USULA TERCEIRA -DAS OBRIGAC6ES DO CONTRATANTE
3.1.  Permitir acesso  dos empregados  da  licitante vencedora  as  dependencias  da  Sede  dos
6rgaos para entrega dos produtos;
3.2.   Prestar  as  informag6es  e  os  esclarecimentos  que  venham   a   ser  solicitados   pelos
empregados da(s) licitante(s) vencedora(s);
3.3. Efetuar o pagamento mensal devido pelo fornecimento efetivamente realizado, desde que
cumpridas todas as formalidades e exigencias do contrato;
3.4.  Exercer  a  fiscalizaeao  dos  servieos  ou  do  fornecimento  por  servidores  especialmente
designados;
3.5. Comunicar oficialmente a(s) licitante(s) vencedor(s);
3.6. Impedir que terceiros forneeam o produto objeto deste Termo;
3.7. Devolver os produtos que nao apresentarem condic6es de serem consumidos;
3.8.   Solicitar   a   troca   dos   produtos   devolvidos   mediante   comunicagao   a   ser  feita   pela
Secretaria de Sadde, ora contratante;
3.9.  Solicitar por interm6dio de Ordem de Fornecimento expedida  pelo 6rgao,  o fornecimento
do produto objeto deste Termo;
3.10.  Comunicar a  licitante  vencedora  qualquer irregularidade  no fornecimento  do  produto  e
interromper imediatamente o fornecimento se for o caso.

CL^USULA QUARTA -DO VALOR DO CONTRAT0 E DOS PRECOS
4.1.  0 valor do  presente Contrato 6 de  RS XXXXXXX ( ), estando nele
incluidos todos  os custos,  impostos,  e  demais  encargos  incidentes,  considerando  os  preeos
relacionados   na   planilha   abaixo,   os   quais   foram   cotados   na   Proposta   de   Preeos   da
Contratada.

Item Objeto Unid. Ivlarca Quant. V.  uni. V. Total

TOTAL RS
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CLAUSuLA QUINTA -DA DOTACAO ORCAMENTARIA
5.1. As despesas decorrentes da execueao do objeto correrao a conta:

6rgao Unidade Classificacao Classificagao FonteProgramatica Econ6mica

05.13.00 05.13.01 10.301.0208.2.052
3.3.90.30.003.3.90.39.004.4.90.52.00

1.600.0000. 000000

05.13.00 05.13.01 10.302.0208.2.060 3.3.90.39.00 1.500.1002.000000

CLAUSULA     SEXTA     -     DA     ENTREGA     DOS     PRODUTOS     E     CRITERIOS     DE
ACEITABILIDADE
6.1.  DA ENTREGA:
a)   Os   produtos  deverao   ser  entregues,   conforme   necessidades  e   pedido   emitido   pela
Secretaria Municipal de Satlde,  a qual formula fa o pedido via e mail, tendo a licitante o prazo
de 05 (cinco) dias para entregar a mercadoria solicitada.
b)  Os  produtos  entregues  em  desacordo  com  a  proposta  de  preeos  sefao  devolvidos  a

®         :;rReacoe8:::' aqdu:i::dr: :#fp°6fees:8a(8::r:,ntaa seu3j::{u?:::SdpoasriTeEeNt8a:faeir:£:; por produtos
de marcas diferentes das ofertadas.
d) A entrega devefa seguir a risca o pedido pfevio em descrieao e quantidade, todos devefao
ser conferidos e liberados pelo responsavel autorizado da unidade.
e)  A  entrega  de  produtos  em  outras  localidades,  nao  sera  aceita  como justificativa  para  o
atraso na entrega do prazo estipulado pelo municipio de Augustin6polisITO.
f)  0  objeto  deste  Processo  devera  ser entregue,  pela(s)  empresa(s)  vencedora(s),  por sua
conta,  risco  e  expensas,  nas  quantidades  solicitadas  pelo  Gestor  do  Fundo  Municipal  de
Satlde,   atrav6s  de  ORDEM  DE  FORNECIMENTO  no  seguinte  local:  Sede  da  Secretaria
Municipal  de  Satlde  de  Augustin6polisITO  -situado  na  Rua  Dom   Pedro  I,   175,   Centro,
Augustin6polisITO.  Os  produtos  podefao ser recebidos de se
das O8hoomin as 13hoomin, MEDIANTE AGENDAMENTO PRiunda a sexta-feira,  no hofarioVIO.

a

g)  Caso  algum  dos  produtos  entregues  apresente  alguma  avaria  em  suas  embalagens  ou
entao seja detectado algum  problema que possa  impedir o uso de tais  produtos no decorrer
do prazo de validade, o fornecedor devefa efetuar a troca dos mesmos em ate 48 (quarenta e
oito) horas, a contar da notificaeao, sem Onus adicional para a Secretaria Municipal de Satlde.
Salvo  quando  o  problema  ou  defeito  for ocasionado  por  mau  uso  ou  manuseio  ou  ainda  o
acondicionamento incorreto dos produtos.

6.2. DOS CRITERIOS DE ACEITABILIDADE
6.2.1. Os produtos serao recebidos:
a) Provisoriamente para efeito de verificacao da conformidade das especificae6es constantes
neste termo de referencia
b)  Definitivamente,   ap6s  a  conformidade  das  especificae6es  constantes  neste  termo  de
refefencia,  e  sua  consequente  aceitagao,  que  se  da fa  em  ate  02  dias  tlteis  a  partir  do
recebimento provis6rio pela Farmaceutica.
c)    0    acompanhamento    e    a    fiscalizacao    do    recebimento    dos    produtos    serao    de
responsabilidade da farmaceutica da Secretaria Municipal de Sadde.
d) Na hip6tese de a verificaeao a que se refere o submetem anterior nao ser procedida dentro
do prazo fixado,  reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia
do esgotamento do prazo.

CL^USULA SETIMA -DO PAGAMENTO
7.1.  0  pagamento  sera  creditado  no  prazo  de  30  (trinta)  dias,  ap6s  recebimento  da  fatura
devidamente atestada  pelo setor competente,  em  cheque ou dep6sito  na  conta corrente do
favorecido,  ap6s  emissao  de  nota  fiscal,  a  contar  do  recebimento  definitivo,  em  favor  do
Contratado   por   meio   de   ordem   bancaria   em   conta   corrente,   devendo   para   isso   ficar
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explicitado  na  nota fiscal/ fatura,  o  nome/numero da  agencia,  localidade e  ntlmero da  conta
corrente em que devefa ser efetivado o cfedito.
7.2.   Sera   procedida   consulta   antes   do   pagamento   a   ser  efetuado   a   contratada,   para
verificagao  da  situaeao  da  mesma,  relativamente  as  condie6es  de  habilitaeao  exigidas  na
concortencia, cujos resultados sefao impressos e juntados aos autos do processo pr6prio.
7.3.  Caso  haja  aplicagao  de  multa,  o  valor  sera  descontado  de  qualquer fatura  ou  cfedito
existente  no  6rgao  contratante  em  favor  da  contratada.  Caso  a  mesma  seja  superior  ao
cr6dito    eventualmente    existente,    a    diferenga    sera    cobrada    administrativamente    ou
judicialmente, se necessario.
7.4.  A compensagao financeira  prevista  nesta  condieao sera  cobrada  em  Nota  Fiscal/Fatura
ap6s a ocorfencia.
7.5.  Caso  se faga  necessaria  a  reapresentagao  de  qualquer nota fiscal/fatura,  por culpa  da
contratada, o prazo de 30 (trinta) dias reiniciar-se-a a contar da respectiva reapresentaeao.

CL^USULA OITAVA -DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAC^0
8.1. A execugao deste Contrato sera acompanhada e fiscalizada pelo Secretario e Gestor do
Fundo   Municipal   de  Satlde,   Sr.   YATHA  ANDERSON   PEREIRA  MACIEL,   ou   atraves  de
comissao  ou fiscal  designado  pela Administragao,  nos termos do artigo 67 da  Lei  Federal  n°
8.666/93.

CLAUSULA NONA -DA SUBCONTRATACAO
9.1. A Contratada  nao  podera  subcontratar,  ceder ou transferir,  total  ou  parte  alguma deste
Contrato.

CL^USULA DECIMA - DA VIGENCIA
10.1. 0 prazo de vigencia do presente instrumento sera de xx (xxxx) meses, contados da data
de sua assinatura,  podendo ser prorrogado,  de acordo com o disposto no Art.  57,  §§  1° e 2°
da Lei Federal n° 8.666/93.

:°Ea.u l% I cP%:in?t%: p::t::Soar cdo°mspept:°nq:t3: psr:::jtjrae:ia:°:cr:t:?[i:.nte  apresentacao  de

CL^USULA DECIMA-PRIMEIRA -DAS SANC6ES
11.1.  Pela  inexecugao  total  ou  parcial  do  objeto  deste  Contrato,  a  Prefeitura  Municipal  de
Augustin6polis podera garantida a pfevia defesa, aplicar as seguintes sang6es:

®          i,:a :die &:::t::::a:r:at:6er:acun: ppr:i:nnttouadacs°r:eb:,Pg°angd6::tea:s:'#:%da(:,e|:cYLrg# ::b:e°rocevnat[:)r pd°or
contrato, ate a data do efetivo adimplemento, observado o limite de 15 (quinze) dias corridos.
11.1.2.1.  A multa  morat6ria  sera  aplicada  a  partir do  1° dia  dtil  da  inadimplencia,  contado  da
data definida para o regular cumprimento da obrigagao.
11.1.3.  Multa de  10%  (dez  por cento)  sobre  o valor total  do  servieo,  no  caso  de  inexecueao
total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de  15 (quinze) dias corridos, contado
da comunicaeao oficial, sem embargo de indenizaeao dos prejuizos porventura causados pela
nao execueao parcial ou total do contrato.
11.1.4.  Decorridos  30  (trinta)  dias  sem  que  a  Contratada  tenha  cumprido  com  a  obrigagao
assumida estafa caracterizada a inexecueao contratual, ensejando sua rescisao.
11.   2.   As   penalidades   serao   obrigatoriamente   registradas   na   Secretaria   Municipal   de
Administraeao,  e  no caso de suspensao de  licitar,  o  licitante devera  ser descredenciado  por
igual periodo, sem prejuizo das multas previstas no Edital e das demais cominae6es legais.

CL^USULA DECIMA€EGUNDA DA -DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
12.1.   Da  penalidade  aplicada  cabers  recurso  a  autoridade  superior  aquela  que  aplicou  a
saneao,  no  prazo de 05 (cinco) dias  dteis da  notificagao,  ficando sobrestada  a  mesma ate o
julgamento do pleito.iEEEE=`m=EE-=-=®_
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CL^USULA DECIMA-TERCEIRA -DA INEXECUC^O E DA RESCIS^0
13.1. A inexecueao total ou parcial do Contrato ensejara sua rescisao, com as consequencias
contratuais,  de  acordo  com  o disposto  nos Artigos  77  a  80 da  Lei  n° 8.666/93 e  alterae6es
posteriores.
13.2. Os casos de rescisao serao formalmente motivados nos autos do processo, assegurado
o contradit6rio e a ampla defesa.
13.3.  A  rescisao  administrativa  ou  amigavel  devefa  ser  precedida  de  autorizaeao  escrita  e
fundamentada da autoridade competente.
13.4.     Quando  a  rescisao  ocorrer  com  base  nos  lncisos  XII  a  XVIl  do  art.  78  da  Lei  n°
8.666/93, sem que haja culpa da Contratada, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente
comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execueao
do Contrato ate a data da rescisao.
13.5.   Ocorrendo   impedimento,   paralisaeao   ou   sustaeao   do   Contrato,   o   cronograma   de
execugao sera prorrogado automaticamente por igual tempo.
13.6.  A  rescisao  por  descumprimento  das  clausulas  contratuais  acarretafa  a  retengao  dos
cfeditos decorrentes deste Contrato, ate o limite dos prejuizos causados ao Contratante, al6m
das sane6es previstas neste lnstrumento.

CL^USULA DECIIVIAQUARTA - DOS CASOS OMISSOS
14.1.  A  execugao  do  presente  Contrato,  bern  como  os  casos  omissos,  regular-se-ao  pelas
Clausulas Contratuais e pelos preceitos de Direito Pt]blico, aplicando-se-lhes, supletivamente,
os Principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposie6es de Direito Privado,  na forma do
Artigo  54  da  Lei  Federal  n°  8.666/93,  combinado  com  lnciso  Xll  do  Artigo  55  do  mesmo
diploma legal.

CL^USULA DECIIV[A-QUINTA -DA PUBLICAC^0
15.1.  0 Contratante providenciara a  publicaeao deste Contrato,  por extrato,  no  Diario Oficial
de  praxe,  sitio  oficial especifico  na  rede mundial  de computadores  (internet),  no que couber
alem  das  informag6es  previstas  no  §  3° do art.  8° da  Lei  n°  12.527,  de  18 de  novembro de
2011, o nome do contratado, o numero de sua inscrieao na Receita Federal do Brasil, o prazo
contratual, o valor e o respectivo processo de contrataeao ou aquisigao.

CL^USULA DECIMA€EXTA -DO FORO
16.1.   As   partes   contratantes   elegem   o   foro   da   Comarca   de   Augustin6polisITO   como
competente  para  dirimir  quaisquer  quest6es  oriundas  da  presente  Ata,  inclusive  os  casos
omissos,  que  nao  puderem  ser  resolvidos  pela  via  administrativa,  renunciando  a  qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

E  por estarem de acordo,  as partes firmam  a  presente Ata em  03 (tres) vias de  igual
teor e forma para urn s6 efeito legal, ficando arquivadas na sede da Contratante,  na forma do
art. 60 da Lei 8 666 de 21/06/93.

Augustin6polisITO, xx de xxxx de 2022.

rLx,I.Lr]/I./,[L[yl
Contratante

Testemunhas:

1.

- _ . _ . _ . - Lr7REJ.
Cohtratado

Nome:
CPF


