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ATA DE REGTSTRO DE PREçOS D No 04l2021

Ata dê registro de preço, para: AQUISIçAO DE MATERIAIS PERMANENTES
PARAATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPTTALAR DE POSSE.
Processo No: 3892/2021
Validade: 12 (Doze) Meses.

Na data 13 de outubro de 202L, reuniram-se BNC-SITE PREGÃO
ELETRONICO, o Pregoeiro nos termos da Lei Federal no. 8.666, de 21 de
junho de 1993, Lei Complementar no, 123/20O6, Lei Federal L0.520/20O2 e
Decreto municipal OLL/202L, conforme a classificação das propostas
apresentadas no Edital de Licitação n:o O78/2O2L modalidade: PREGAO
ELETRONICO ( MENOR PRECO POR ITEM ), ViStA AO SISTEMA DE REGISTRO
DE PREÇOS, do resultado o julgamento da proposta de preços, publicada no
Placar da PREFEÍTURA MUNICIPAL DE POSSE e Homologado pelo GESTOR
DO EXECUTIVO. Do processo aclma referenciado, resolve REGISTRAR OS
PREÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS.OBJETO: AQUISIÇAO DE MATERIAIS
PERMANENTES PARAATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR
DE POSSE, que passa a fazer parte desta tendo sido o referido preço
oferecido pela empresa, cuja proposta foi classificada em primeiro e
declarada vencedora no certame acíma numerado como segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1. A presente licitação tem por objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
PERMANENTES PARAATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR
DE POSSE, conforme especificações e quantitativos contidos no edital-
Especificação do Objeto e Estimativa de Preço.

1.2. PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE, não se obriga a adquirir os
itens relacionados do licitante vencedor, nem nas quantidades descritas no
edital, podendo até realizar licitação específica para aquisição de um ou
mais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do
registro terá preferência, nos termos do art. 15, § 40, da Lei no 8.666/93.

1.3. Os preços a serem pagos à Detentora serão os vigentes na data da
contratação, independente da data da entrega dos materiais.

1,3.1. O preço a ser pago pela Administração pelos objetos
compreenderá todos os custos necessários à execução do objeto da ARP,
inclusive os referentes às despesas trabalhistas, previden ciárias, impostos,
taxas, emolumentos e quaisquer outras despesas necessárias à sua correta
execução, de modo que nenhum outro ônus seja devido à Detentora.

1.3.2. Os preços registrados na presente Ata de Registro de Preços
referem-se aos seguintes itens:
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EmpTesa: GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA
CNPI/CPF: 62.413.869/0001-15
Microempresa: NAO

TlUNICIPÂL DE

n

Lot. ltlm Pro.luto

Total

BÊRÇO AOUECIDO ,EOUIPAMENÍO COI.l SISÍEMADE
AOUECIMENTO DE CAIOR IRRADIANTE POR ELEMENÍO
AOIJECEDOR LOCÂTZADO NÂPÂRTE St]PERIOR OO
BERÇO.POSSUIR GIRO BILÂTERÂL NO PLÂNO HORIZONTÂL
PARA POSICIONAMENTO OOAPÀRELHO DE RAIOS Xi
POSSUIR gAI{OEJÂ PÂRÂATOJÂMENTO DO FItl|,E
R^0tocRÁFEo. LEtro Do REcÊM-l.tasclDo coNsÍRUloo
EM MÀÍERiAL pLÁsÍco RÂotorRÂNSpÀRENÍE coM
LÂÍERAIS REBÂTIVEIs aou REMoVÍVEIS PARAFACILITAR o
ACESSO AO PÂCIENTE, ÂJUSTES MÂNUAIS DO LEITO NAS
INCIINAçÔES MíNIMAS OE TRENOELENEURG E PRÓCTIVE;
COLCHÀO OE
ESPUMA DE DENSIOÂDE ÀDEOIJÂDAÀO LEITO DO PACIENÍE
EM MAÍERIÂL ATÓxIco, coM REVESTIMENTo RÉMoVIVÊL E
ANTTALÉRGtco NÂs
OIMENSOES DO 8ERÇO, ESTRUTURAEM ACO PINTADO EM
TINTA EPÓxI oU sIMILÀR. MoBLIDADE ATRAVÊs oE
RoDÍzlos coM FRÊtos E paRA-cHoouE. otsplAyA LED ou
LcD pÂRA rNDrcAçÁo DE TEMPERÂTURA E poÍÊNctÂ
OESEJADA, MEMÓRIA PARA RETENÇÀO DOS VALORES
PROGRÂMADOS-
SISTEMA DE CONÍROLE MICROPROCESSADO, COM MOOO
DE opERÂÇÃo sERvo coNÍRoLAoo aÍRAVÊs 0E sENsoR
LIGAOO AO RN E MANUAL; RELóGIO ÂPAGÂR INCORPORADO:
ALÂRMES ÂUOIOVISUÀS INTERMTTENTES PARA
VISUALIZÂçÁo DE No MINIMo: FÂLTA oE ENERGIAi FALHA NA
RESISTÊNcIA DEAoUEcIMENTo; FÂLTÂ oE sENsoR oU
DESALOJÂ,,ENTO DO SENSOR NO PrcIE TE. DEVERÁ
ACOMPÂNHAR o EoUIPÂMENTo No MINIMoI BANoEJA Sos Ô
LEITO PARAARMAzENAMENTO DE MÀÍERIAIS DIVERSOS E
HASÍE PARA SUPoRTE DE soRo. AUMENÍAÇÁo ELÊÍRIcAÂ
SER DEFINIDAPETA
ENTIDÀOE SOLICIÍANTE-

qd Total

2,00 13,100,00 26.200,00

26.2OO,OO

Unid.d. tr..ca

5
t
1 UN

GIGANTE
RECEM
NASCIDO
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INCUBADORA NEONÂTAL ESÍACIONARIAEQUIPÂiIENÍO
CoNSTRUIDo EM MÀTERIAL NÀo-FERRoso PÁRA EVIÍAR
OXIDAçÓES E FACIUTAR ASSEPSIA: CUPULA EM ACRiLICO

ÍRAXSPÂRENÍE DE PAREDES DUPLÂS PÂRA ÉVIÍAR A

PERDA oE CÂLOR PoR IRRÂDlÀÇÃoi POSSUIR ÍRAVA 0E
sÊGURAitÇA UOU MLCANISITO DE AiúORTECIMÊNÍO PARA
FECHAMENTO SUAVE OA CUPULÂ PARA EVITAR ACIOENTES
possutR poRTÂ DEÂcEsso REaÂTivÉLr possul pELo
MENOS 5 PORÍINHOLÀS OVAIS COM TRINCOS OIJE POSSAI.I
SER ABERÍOS COM OS COÍOVELOS E FECHAMENÍO SOBRE
GUARNIçÂo DE MATERIAL,\Íóxco, cARANTtNDo o
isoLA ENÍo E a coNDtÇÃo DE LEVE pRÊssÁo PostIVA
DENTRo DA CÂMÁRA: PoSSUIR PELo MENOS UMÂ
PoRÍINHoLA Do TIPo iRIs, P€RMIÍINDo APASSAGEM E
POSEIONÀMENTO DE CIRCUITOS OE RESPÍIADORES.
FActLtÍ^Noo 

^s 
MANoBRÂS oE rNTUBÂÇÂo. sEM 

^LTERÂRAS coNDrÇóEs oo Â 8|ENTE, possutR PASSA-IUBoS NAS
LÁTÊRAIS DA CÚPULA, PERMITINOO O ACESSO OE CASOS E

CIRCUITOS PARA O PACIÊNÍE| SUPORTE COM RODIzIOS OE
PELO MENOS,í POLEGáOAS E FREIOSI LEIÍO DO PACIENTE
coNsTRUIoo EM MATERIÂL PúsTIco, ATÔXICO E

RADIOTRA}.ISPARENTE. PERMITINOO O PROCEDIMENÍO DE
RÂDIOGRAF!q SEM REMOVER O PACIENÍE, AJUSTES OO
LEÍro NAs posçôEs Mh{|MAS DE TRENDELENBURG E

PRóCLIvE, sEM AaRIR ÀcÚPULÀ
POSSIBILIDÁDE DE DESLOCAÍi4ENTO OO LEÍTO PARÂ FORA
DAcúpulÀ NA PARTE FRoNÍAL, ÀÍRAvÊs DE TRtLHos, coM
ÍRÂVA OE SEGURAT']ÇA; POSSUIR COi.CHÁO OE ESPUMA OÉ
DENSIOADE 

^DFQIIADAAO 
CONFORTO DO PACIENÍE; CÂPA

oE MATERIAIS ATÔXICOS E AUTOEXTNGUIVEIS; NÁO
POSSTJIR CANTOS VIVOS, FÂCILITÀNDO OS TRÂBÂLHOS DE

LIMPEZÂE OESINFECÇÀO PAINEL DE CONTROLE
MICROPROCFSSADO OE FÁCIL ACESSO E REMOÇÀO PARA

MANUÍENcÁo E CALISRAÇÁO, POSSUIR OISPI-AY OE LCD OU

LEDS OUÉ APRESENTE ÀS INFORMAÇô€S DOS
PÀRÀMEIRoS MoNTToRADoSi SERVoCoNÍROLE OE
IEMPERA]URA OO ÂR AÍC TTEMPERATURA DO AR
CONTROLÂDÂ)E DE PELE ITC {TEMPERAÍURÂ OO RN

CONÍROLADA), SERVOCONÍROLE COIIÍINUO DE UMIDADE
RELAÍIVA DO ARi ALARMES DE INOICÀÇÀO VISUAI. E

soNoRo 0E No MiNtMo:Ârr TEMPERATURÀ AR,FELEi
BAXA TEMPERATURA AXYPELE;ÂTÍA DE CIRCULAÇÁO OO ARi
HIPOÍERMIÀE HIPERTERI\{|A. oESCONEXÁO DO SENSOR À

^- PELE DO PACIENTE. FALTADE SENSOR. FArTÀ DE ENERGIA
Zr oeslrctuexto nuroilÀTtco EM cAso oE ÀTA

ÍEMPERATURA; SISTEMA DE SEGURATiÇA POSSUIR ÍEcl"A

SILENCIAR AIÂRMES MOà,lENÍlúiE/üEtlÍE; lNDlcAçÁO DAS
TEMPERÀTURAS MEDIDAS E GIRÂÍÓRNS PARA SUPORÍE OE

EQUPAI,ENToS QUE SUPoRTE MiNIMO 6 KG. TOOOS OS
CA8OS, SENSORES, ADAPÍADORES E CONECTORES
NEcEssARtos Ao sEU FUNctor'rAirENÍo-ALIMENÍAÇÂo
ELÉÍRICAA sER DEFINIDÀ PELA ENTIDADE
SOLICIANTE.ÂJUSTADAS DE PELE EÂR, PELO MENOS.
MEMoRIzAÇÀo Dos ÚLTIMos VÂLoREs PRoGRAT,ADOS OE

TEMPERAÍURAS, UMIDADE E ÂLÂRMES P RA O CASO DE
F,,ITÂ OE ENERGIÀ; SISTEMA DE CIRCULAÇÁO OE ÂR
oENTRo oAcÚPULA. AcoMPANHAR O EOUIPAMENTO NO
MÍ IMo: GABINEÍE í oU 2 GAVEÍASI SUPORTE OE SOROI E

DUÀS FRATELERAS,

Íobl

Ot
d

Totd

1,00 26.250,0026.250,00

Marca

GIGANTE
RECEM
NASCIDO

1 UN

52.450,OO
52.450,OOTotal

ccral

1.2. órgãos ENVOLVIDOS:

1.2. 1: Orgão gerenciador:
o (Fundo Municipal de Saúde)

X

S'



o PREFEIÍURÂ }IUNICIPÁL OE

n

\

l.l

?w ot lort,r*s
Gestão 2021 /2024

cúusulA SEGUNDA - ol vreÊlcrA DA ATA DE REGlsrRo DE
pREços e oa nrvrsÃo Dos PREços REGrsrRADos:

2.1 - A Ata de Registro de Preços firmada em decorrência do presente
procedimento licitatório, terá vigência de 12 (doze) meses a partir da da-ta

de sua assinatura que será logo após a homologação do certame, não

podendo ser prorrogada.
2.2 - Os pieços ?egistrados poderão ser revistos em decorrência de

eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o

custo dos serviços ou bens registrados, cabendo FUNDo MUNICIPAL DE

SAUDE DE POSSE promover as negociações junto aos fornecedores,

observando as dispojições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do

art. 65 da 1"; 1o, $.§§6193.
2.3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POSSE monitorará os preços dos

prod utos/serviços, avaliará o mercado constantemente e poderá rever.os
preços registrádot a qualquer tempo, em decorrência da redução dos

preio. p.Íi.udos no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens

registrados.
z.ã _ nuruoo MUNICIPAL DE SAUDE DE POSSE convocará o fornecedor para

negociar o preço registrado e adequá-lo ao preço de mercado, sempre que

ver-ificar quà o ôreçõ registrado estiver acima do preço de mercado'

2.5 - caso seja frustiada a negociação, o fornecedor será liberado do

compromisso assumido.
2.6 - Antes de receber o pedido de fornecimento e caso seja frustrada a

negociação, o fornecedor poderá ser liberado do compromisso assumido'

.uio .oípiore mediante requerimento fundamentado e apresentação de

comprovantes (notas fiscais de aquisição de matérias-primas, lista 
-de

preç'os de fabiicantes, etc'), que não pode cumprir as obrigações

assúmidas, devido ao preço de mercado tornar-se superior ao preço

registrado.
z.i - em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão

ultrapassaraos praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual

apurada entre o valor originalmente constante da proposta d-o fornecedor e

aquele vigente no mercado à época do registro - equaçao economlco-

financeíra.
2.8 - Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou

inferiores à médía daqueies àpurados pelo(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DE POSSE para aquisíção.
2.9 - Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, FUNDO

MUNICIPAL DE SAUDE DE POSSE, poderá convocar os demais fornecedores
classificados, nas mesmas condições ou revogar a Ata de Registro de Preços /
ou parte dela. l/

Á
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREçOS: / I

3.1 - O preço ofertado pela empresa signatária da presente ATA DE

REGISTRO DE PREÇOS são os abaixo descritos:
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Fornecedor Registrado: GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA

CLÁUSULA QUARTA
REGISTRO DE PREçOS:

DO CANCELAMENTO DA ATA DE

4.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno
direito: 4.2 - Automaticamente, quando:

a) Por decurso do Prazo de vigência;
b) Quando não restarem fornecedores registrados; ou
c) Pela(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POssE, quando
caracterizado o interesse público.

4.3 - Pela Administração, quando:
a) As detentoras descumprirem as obrigações constantes da
Ata de Registro de Preços;
b) As detentoras não retirarem a respectiva Nota de
Empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;
c) As detentoras não aceitarem reduzir o seu preço
registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles
praticados no mercadol
d) Por razões de interesse público, devidamente, justificadas
pela Administração;
e) As detentoras derem causa à rescisão administrativa de
contrato/carta-contrato decorrente da presente Ata de
Registro de Preços.

4.4 - Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito,
comprovarem estar im possibilita das de cumprir as exigências da Ata de
Registro de Preços:- a) A solicitação das detentoras para cancelamento dos

preços registrados deverá ser formulada com a antecedência
de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação
das penalidades previstas nas Sanções Administrativas, caso
não sejam aceitas as razões do pedido.

4.5 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, será
feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento,
juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de
Preços.

4.6 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço
das detentoras, a comunicação será feita por publicação de acordo com as
leis que regem as licitações, considerando-se cancelado o preço registrado
no dia subsequente à publicação.

4.7 - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão
todas as atividades do Fornecedor relativas ao fornecimento do item.

4.8 - Caso FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POSSE não se
utilize da prerrogativa de cancelar a Ata, a seu exclusivo critério poderá
suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o
Fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.

\
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CúUSULA QUINTA - DA FORMA DE ENTREGA

n

5.1 - Os objetos licitados deverão ser entregues, no prazo
máxlmo em até 07 (sete) dias uteis, no horário das 08:00 às 16:00 horas,
de segunda a sexta, exceto sábado, domingo e feriados, no Setor de

Almoxãrifado , mediante Autorização de Fornecimento emitida pelo

ALMOXARIFADO OU DPTO. DE COMPRAS, cujo quantitativo poderá ser
variável a critério da mesma.

5.2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POSSE, poderá recusar
todos e quaisquer objetos em desacordo com a Autorização de

Fornecimento, no que se refere à especificação do material com os

apresentados na proposta comercial, ou se apresentarem defeitos, avarias
decorrentes de fabricação, ou que tenham sofrido danos ou avarias no

transporte ou descarga, que comprometam o seu uso regular e adequado
observados no ato da recePção

CúUSULA SEXTA - DAS CONDIçõES DO PAGAMENTO:

6.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias- após

apresentação da Nola Fiscal, devidamente atestada pelo chefe do

almoxarifado e da competente liquidação da despesa'
6.2 - Se o objeto não for entregue conforme especificaçóes, o

pagamento ficará suspenso até seu recebimento.
6.3 - Em caso de irregularidade na emissão dos documentos

fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação,
desde que devidamente regularizados.

6.4 - Nenhum pagamento será efetuado a proponente vencedora,
enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira ou

previdenciária, sem que isso gere o direito a alteraçâo de preços ou

compensação financeira por atraso.
6.5 - O Contrato tem a obrigação de manter durante toda a

execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na

licitação.
6.6 - Os recursos para o paqamento das despesas relativas à

execução do objeto, advém do tesouro municipal oriundo da dotação
orçamentária no 05.01.10.302.0510.2030.3.3'90.30 Ficha no 0422.

cúusulA sÉrruA - DAs sANçóEs:

7.1 - DAS SANÇÕES APLICÁVEIS A CONTRATADA:
7.2 - A CONTRATADA que, convocada dentro do prazo de validade

sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de
entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa,
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a

proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito

\
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à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com PREFEITURA

MUNICIPAL DE POSSE, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

7.3 - Caso à contratada se recuse a assinar o contrato ou retirar a

nota de empenho ou não assinar o contrato no prazo indicado, após
devidamente notificada sem motivo justificado, ca racterizar-se-á o

descumprimento total da obrigação assumida;
7.4 - Ocorrendo a hipótese referida no subitem 7.3, FUNDO

MUNICIPAL DE SAUDE DE POSSE determinará a anulação da Nota de
Empenho, ficando ainda a contratada assegurados o contraditório e ampla
defesa, sujeita às seguintes sanções:

a) Aplicação de multa compensatória correspondente a 20vo (vinte
por cento) do valor total da proposta; e

b) Suspensão temporária de participação em licitação e lmpedimento
de contiatar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE PoSSE, no prazo de até 5

(cinco) anos;
7.5 - O valor da multa de que trata a alínea "a" do subitem anterior

deverá ser recolhido pela contratada inadimplente dentro do prazo de 5

(cinco) dias úteis, a partir de sua intimação.
7.6 - Decorrido o prazo sem que haja recurso ou manifestação da

adjudicatária, o CONTRATANTE, por intermédio da Autoridade Contratante,
adotará as medidas cabíveis visando à cobrança por via judicial.

-7.7 - DA MULTA COMPENSATORIA:
7.8 - A multa compensatória, subitem 7.4, alínea "a", será aplicada a

adjudicatária que após devidamente notificada, não comparecer para
proceder à assinatura do contrato no prazo indicado configurando o
descumprimento total da obrigação assumida conforme preconiza o art. 81
c/c art. 87, Il, da Lei no 8.666/93, independente das demais cominações
legais cumulativas.

7,9 - A contratada não incorrerá em multa compensatória quando
houver prorrogação do prazo, previamente autorizado pelo órgão licitador
em decorrência de impedimentos efetivamente verificados sem que a ela
seja imputável à culpa, ou em decorrência de acréscimos ou modificações
no objeto inicialmente ajustado respeitado o limite legal.

7.10 - DAS ADVERTENCIAS:
7.11 - A advertência será efetuada nos seguintes casos:
a) Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente,

desde que não acarretem prejuízos para a CONTRATANTE,
independentemente da aplicação de multa moratória;

b) Execução insatisfatória ou inexecução da aquisição/serviço, desde
que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de
suspensão temporária ou inidoneidade;

c) Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao
desenvolvimento dos serviços da ou para a CONTRATANTE, a seu critério
desde que não sejam passíveis de sanção mais grave;

\

7.12 - MULTA MORATORIA:
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7.L3 - A multa moratória, ex vi do art. 86, e multa por inexecução
contratual, ex vi do art, 87, ambos dispositivos da Lei n.o 8.666, de 1993'
na forma e nos percentuais abaixo estabelecidos serão aplicadas quando a

contratada deixar de cumprir ou descumprir de forma parcial ou total as

obrigações inerentes ao objeto do contrato, como também as obrigaçõeq
a.es!órias legais ou extralegais relacionadas no instrumento contratual,
independente das demais cominações legais cumulativas'

7,L4 - A multa moratória será cobrada pelo atraso injustificado na

entrega do bem ou de quaisquer relatórios ou documentos a ele

relaclônados, solicitado pelo responsável pelo acompanhamento do contrato
com prazo determinado para entrega, sem justificativa por escrito e aceito
pelo preposto do órgão licitador, sujeitará a adjudicatária ou a contratada,
conforme o caso, à multa de mora de 0,5olo (meio por cento por dia de

atraso) do valor da proposta ou da etapa a ser adimplida, até a data do

efetivo cumprimento, observado o limite de 2Oo/o (vinte por cento) do valor
da proposta ou do contrato conforme o caso. Atingido tal limite, s-erá

considerada a inexecução total da obrigação assumída e/ou será rescindido
unilateralmente o contrato/carta -contrato, conforme o caso.

7.15 - A multa moratória será aplicada a partir do 20 (segundo) dia

útil da inadimplência, contados da data definida para o regular cumprimento
da obrigação.

7.16 - MULTA POR INEXECUÇÃO CONlnntuaL:
7.I7 - A multa por inexecução parcial ou total do contrato será

aplicada quando a contratada incorrer nas hipóteses previstas no

instrumento convocatório em uma das situações a seguir indicadas, no

percentual de até 2\o/o (vinte por cento) sobre o valor atualizado da

obrigação não cumprida:
7.18 - Deixar de cumprir integralmente a etapa de fornecimento no

prazo avençado inclusive seus acessóríos caracterizando o inadimplemento
iotal da obrigação, com lesão ao interesse público, que enseje rescisão

unilateral do cóntrato Multa: 20olo (vinte por cento) sobre o valor do

contrato.
7.lg - Cumprir parcialmente o objeto do fornecimento,

caracterizando como fornecimento do bem de forma parcelada, que não

esteja devidamente autorizado a fazê-la, ou seja, de sucessivas vezes para

.orilet"t o contratâdo ou obrigação, de forma incompleta, isto é, não

entregar o objeto contratado dentro do limite de quantidade estipulado;
Multa: 10o/o (dez por cento) sobre o valor do contrato.

7.20 - Fornecer o bem ou serviço em desacordo com os padrões
exigidos pela Prefeitura de Senador Canedo; Multa: 5olo (cinco por cento)
sobre o valor do contrato.

7.21 - Se, a partir do 20 (segundo) dia útil, após devidament
notificada, não corrigir ou sanar, os defeitos ou incorreçôes constatadas em
qualquer fase de eiecução do contrato relativo ao bem fornecido, bem

como não realizar a substituição dos equipamentos fornecidos em
desacordo com o contratado. Multa: 5olo (cinco por cento) sobre o valor
total do contrato/carta-contrato.

K
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7.22. - A aplicação da multa por inexecução contratual independe da

multa moratória eventualmente já aplicada ou em fase de aplicação,
podendo ser aplicada cumulativamente.

7.23 . SUSPENSÃO TEMPOúRIA DO DIREITO DE LICITAR E

CONTRATAR COM FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POSSE.

7.24 - A suspensão do direito de licitar e contratar com a

PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE, independente das demais cominações
legais cumulativas pode ser aplicada ao licitante ou ao contratado que, de

foima dolosa ou culposa prejudicar o andamento ou execução do certame
licitatório, e especialmente:

7.25 - Se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-las
inadequadamente, no que diz respeito à sua fruição, qualidade e riscos de

operaciona lização;
7.26 - Cometer quaisquer irregularidades que acarretem ou possam

acarretar prejuízos ao órgão licitador;
7.27 - Íivü sofrido, até a data da licitação, condenação definitiva por

praticar, por meios dolosos, fraude fiscal ou trabalhista ou previdenciária no

recolhimento de quaisquer tributos incluindo-se as contribuições sociais;
7.28 - Praticar atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da

licitação;
7.29 - Demonstrar, na época da licitação, não possuir idoneidade

para licitar e contratar com o órgão licitador em virtude de atos ilícitos
praticados;' 

7 3ó - Praticar ação com improbidade e premeditada em prejuízo do

órgão licítador ou ações que evidenciem interesses escusos ou má-fé;
7.37 - Apresentar ao órgão licitador, quando da licitação, documento

falso ou falsificado, no todo ou em parte:
7.32 - PRAzo DE SUSPENSÃo: até 5 (cinco) anos.
7.33 - DECLAR4ÇÃO.Oe trurooruEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR

COM A ADMINISTRAÇAO PUBLICA
7.34 - A declaiação de inidoneidade para licitar ou contratar com toda

a Administração Pública será proposta pelo Pregoeiro, pela Divisão de

Licitações, Cóntratos e Convênios ou por servidor ou fiscal devidamente
desigÁado para fiscalízar o contrato, conforme a situação, a Autoridade
comletente da CONTRATANTE, visando à aplicação da sanção à licitante ou

a contratada, pelas seguintes situações e prazo:
7.35 - iondena!ão definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
7.36 - Prática de atos ilícitos visando frustrar os objetivos da

licitação;
7.37 - Demonstração de não possuir idoneidade para licitar

contratar com o órgão licitador, em virtude de atos ilícitos praticados;
7.38 - Praticar ação com improbidade ou ações premeditadas que

evidenciem interesses escusos ou má fé em prejuízo do órgão licitador;
7.39 - Apresentar na licitação qualquer documento falso ou

falsificado, no todo ou em parte, na licitação ou durante a execução do

contrato;
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7.4O - Se recusar a assinar o contrato quando devidamente
convocado caracterizando o descumprimento total da obrigação assumida.

7.41 - PRAZO DE DECLARAÇÃO: até 5 (cinco) anos' 7.42 - DA
APLICAÇÃO DAS SANÇõES ADMINISTRATIVAS:

7.43 - As sanções serão aplicadas pela Autoridade Contratante com
exceção da declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a

administração pública.
7.44- - -Dos 

atos praticados pela Autoridade Contratante, caberá
recurso à Autoridade Superior o prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da

data da intimação do ato o qual deverá ser interposto perante a autoridade
recorrida, que poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias
úteis ou nesse mesmo prazo, encaminhá-lo devidamente informando, para
apreciação e decisão da autoridade superior.

7.45 - A declaraÇão de inidoneidade será proposta ao Prefeito
mediante parecer fundamentado, a quem caberá decidir e aplicar a sanção'

7.46 - A aplicação das sanções será efetuada mediante autuação em
processo administrativo instaurado para esta finalidade, aberto mediante
requerimento devidamente fundamentado apresentado pelo Pregoeiro ou
pela Divisão de Licitações Contratos e Convênios ou por servidor ou fiscal
devidamente designado para fiscalizar o contrato, conforme a situação,
observado o contraditório e a ampla defesa no âmbito administrativo
observando-se as disposições da Lei no 8.666/93 e suas alterações
posteriores, bem como da Lei no 9'784/99, no que couber;

7.47 - Após instauração do processo administrativo, será comunicado
ao preposto da empresa contratada a situação que gerou a ocorrência e a

intenção de aplicação da penalidade abrindo-se o prazo de 5 (cinco) dias
úteis para oferecimento de defesa prévia. No caso de aplicação da
penalidade de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a

Àgência de Saneamento de Senador Canedo o prazo para o oferecimento de

dãfesa prévia será de 10 (dez) dias úteis a contar da comunicação e

abertura de vista dos autos na sede do órgão licitador.

s - cúusulA orrAvA - DAs DrsPosrçóEs FrNArs
8.1. Integram esta Ata, o Edital de Licitação n.78/2021, modalidade

REGISTRO DE ÉREÇO - PREGÃO - MENOR PREco, destinado ao REGISTRo
DE PREÇOS e seus Anexos, a Proposta da (s) Empresa (s), FORNECEDORES

classificada (s) no certame supra numerado.
8.2. Fica eleito o Foro de PoSsE - GO para dirimir quaisquer questões

decorrentes da utilização da presente Ata.

GIOVANNA
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