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EDITÁL pREGÃo rlrtRôNrco - REGISTRo DE pREços
pnEcÃo Er,ErRôrvrco Ne 9 / zozz / ots-sqp
PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 9 /2O22lO13.SRP
DATA DE ABERTURA: 13 / 04 /2OZz
MODO DE DISPUTA: ABERTO

o rr,rutrflcÍplo DE ELD0RADo oos cana;Ás, roRNn pÚsllco, PARA CoNHECIMENT0 Dos TNTERESSADOS,

QUE A PREFEITURA MUNICIPAL, nnauznru{ LICITAÇÂo, PARA REGISTRo DE PREços NA MoDALIDADE
pnrcÂo, NA F0RMA EI-rrnôrulcl, cotr,t cnlrÉnro DE IULGAMENTo MENoR pREço poR ITEM, Nos
.TRMOS DA LEI N9 10.520, DE 17 DE JULHO DE ZOO2, DO DECRETO NS 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE

, .,, DO DECRETO N9 7.746, DE 05 DE 

'UNHO 

DE 2012, DO DECRETO NO 8.538, DE 06 DE OUTUBRO DE
2015, DECRETO 7892, DECRETO N9 9.488/18 APLICANDO.SE, SUBSIDIARIAMENTE, A LEI NS 8.666, DE 21
DE JUNH0 DE 1993, E es exlcÊruclas ESTABELECIDAS NEsrE EDrrAL. LEr CoMeLEMENTAR Ne 123106 E

L47 /zoL4, SUBSIDIARIAMENTE, pEUt LEr Ne 8.666193 E DEMAIS LEctsLAçÀo, soB As coNDIçoES
EsTABELECIDAS NEsrE ATo coNvocetónro e auExos.

DATA E HORÁ LIMITE PARA
IM o:

-aTA E HORÂ FTNAL DAS PROPOSTAS:

MODO DE DISPUTA
ABERTO

,, DO OBJETO.

o objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantaiosa para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

ESPECIALIZADÂ PARA PRESTAÇÃO OE SERVIÇOS DE CONFECçÂO DE PRÓTESES DENTÁRIAS

SUPRINDO ASSTM A DEMANDA DE REABITITAçÃO PROTÉTICE DOS PACIENTES DA REDE PÚELICE

DO MUNICÍPIO DE ELDORADO DO CARAJAS - PA CONFORME PORTARIA GM573(OI/O4/2016).

ÓRGÂos INTERESSAD0S:
PREIjEITURA MUNICIPAL DE ELDoRADo Do CARAJÁs

DATA E HORÁ DE INICIO DAS
PROPOSTAS:

12H:00 M DODTA C7/04/2022 (HORÁRrO DE BRASíLIAJ

12H:00 M DODtA0S/04/2022 (HORÁRrO OE nRnSílral

11H:00MDODIAll LIA04 2022 HORARIO DE BRAS

LOCAL:
vÂLoR 0RÇADO

. :r.:balhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e

f3mento de dados gerados ou transferidos diretamente pâra a página eletrônicâ
,_,:r rv,portâldecomnrasnublicas.com.br. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o
processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pela sua equipe
responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da proposta com
os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condiçôes de habilitação;
receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão;
indicar o vencedor do certame; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente
instruído a autoridade responsável pela adiudicação e propor a homologação.

DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS -
SESSÃO PÚBLICA: 11 H:01 M DODtAT3/04/2022 IHORÁRIO DE BRASíLIAI.

www.oortaldecomorasnublicas.com.br
SIGILOSO
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r -:citação será dividida em ITENS, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao

iicitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

1,2, O critério de iulgamento adotado será o menor preço do ITEM, observadas as exigências contidas neste

Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

. PEGISTRO DE PREÇOS,

. .: r'cgras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que

constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

} DOCREDENCIÂMENTO.

3.1. O Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastral no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS que permite a

Darticipação dos interessados na motlalidade LICITATÓRIA PREGÀ0, em sua FORMA ELETRÔNlCA.

1.2. O cadastro deverá ser feito no Portal de Compras Públicas, no sítto www,portaldecomprasoublicas.com.br;

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu

representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este

Pregâo.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como

, . c verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu

representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da

licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no PORTAL DE COMPRAS

'''BI.ICAS e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder,

,., i,itamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem

desatualizados.

3.5.1.A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da

habilitação

4. I}A PÂRTrcIPÀçÃO TIo PNKÃO.

i.r. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compâtível com o objeto desta

Iicitação, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS.

4,2. Será concedido trâtamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as

sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nq 11.488, de 2007, para o microempreendedor

' lividual - MEI, nos limites previsto:; da Lei Complementar f 723, de 2006.

- 1 hAO PODERÃO PARTICIPAR DES'IA LICITAçÃO OS INTERESSADOS:

4.3.1. Proibidos de participar de licitaçÕes e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

4.3.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(sl anexo(sJ;

4.3.3. Estrangeiros que não tenhaln representâção legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e

-:srronder administrativa ou iudicialmente;

-.3.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9e da Lei nq 8.666, de 1993;
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4.3,5, Que esteiam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

4.3.6. Entidades empresariais que esteiam reunidas em consórcio;

-{.3,7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão ns

7 46 / 207 4 -T CU -Plenário).

4.4. COMO CONDIÇÃO PARA PARTICIPAçNO IIO ENECÂO, A LICITANTE ASSINALARÁ "SIM" OU "NÃO" EM CAMPO

PRÓPRIO DO SISTEMA ELETRÔNICo, RELATIVO ÀS SEGUINTES DECLARAçÔEs:

4.4.1.Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3'da Lei Complementar ns 123, de 2006, estando apta a

.:r'uir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts.42 a 49;

4.4.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a

assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame;

4.4.1.2. Nos itens em que a parücipação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno

porte, a assinalação do campo "não" apenas produzÍrá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento

favorecido preüsto na Lei ComplementâÍ Íte l?3, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno

porte.

4.4.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

4.4.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em

conformidade com as exigências editalícias;

4.4.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar

ocorrências posteriores;

4,4.5,Que nâo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de

16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do ârtigo 7', XXXIII, da

Constituição;

i..6.Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP ne 2,

de 16 de setembro de 2009.

4.4.7,Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado,

observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1q e no inciso lll do art.5q da Constituição Federal;

4.4.8. Apresentar o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores. SICAF. Junto a documentação de

habilitação devidamente atualizado sem pendencias.

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição suieitará o licitante às sanções previstas em

lei e neste Edital.

DA ÁPRESENTAçÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HÁBILITAçÃO.5

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com os

l'.cumentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do obieto ofertado e o preço, até a data e o

horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de

envio dessa documentação.
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,. .rnvio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de

chave de acesso e senha.

5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda

que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1e da LC ns 123, de 2006.

5.4. lncumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão,

íicando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de

habilitação anteriormente inseridos no sistema;

5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que

,.)rnente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão

disponibilizados para avaliação do(a) Pregoeiro[a) e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

DO PR.EENCHIMENTO DA PROPOSTA.

O I,ICITANTE DEVERA ENVIAR SUA PROPOSTA MEDIANTE O PREENCHIMENTO, NO SISTEMA ELETRONICO,

. .T]I]UINTES CAMPOS;

6.1.1,Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda corrente nacional;

6.1.2,Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de

Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou

inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas,

tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou

serviços.

6.4. Os preços ofertados, tanto na pr,Jposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade

do iicitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer

outro pretexto.

6.5, O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (Noventa) DIAS, â contar da data de sua apresentação.

6,6, Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações

.:as-, quando participarem de Iicitações públicas;

.,..,.Será desclassificada a empresa que apresentar identificação da empresa tais como razão social ou nome

fantâsia que venha indicar a mesma.

7. DÀÂB§8,!!|&§§À§E§§Ão, CL4§§lSAr.çô9,&iSpnoPOsrÂ§E:EOBUULâÇÃo DE I4NC§S

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessào pública, por meio de sistema eletrónico, na data, horário e

local indicados neste Edital.

tl,

6.
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7.2. O(a) Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não esteiam

em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não âpresentem as

.')ecificações técnicas exigidâs no Termo de Referência.

7.2.1. Também será desclassiÍicada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistemâ, com acompanhamento em tempo

real por todos os participantes.

7,2.3, Anáo desclassificação da propostâ não impede o seu iulgamento definitivo em sentido contrário, levado

', ,,ito na fase de aceitâção.

7.3. O sistema ordenârá automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase

de lances.

\- 7,4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o(a) Pregoeiro(al e os licitantes.

7,5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encâminhar lances exclusivamente por meio do sistema

?letrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1. O lance deveÉ ser ofertado de acordo com o tipo de licitaçâo indicada no preambulo deste edital.

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

regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último
- ' !le ofertado e registrado pelo sistema.

7.8, O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos

lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 2,0 (Dois) reais.

7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o

jntervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente

. , -:. rrados pelo sistemâ os respectivos lances.

7.10. Será âdotâdo para o envio de lances no pregão eletrônlco o modo de disputa "ABERTO. em que os

licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

7.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da

s:ssão pública.

7.12. A prorcogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá

sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances

intermediárÍos.

7,13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á

,.rticamente.

7.14, Encerrada a fase competitiva sem que haja a plorrogação automática pelo sistema, poderá a pregoeira,

assessorado pela equipe de apoio, justiÍicadamente, âdmitir o reinício da sessão pública de lances, em prol d4/

consecução do melhor preço. ' tt
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',. Llln caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deyerão ser

desconsiderados pelo(a) Pregoeiro(a).

7.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado

primeiro.

7.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor

.rr rr e registrado, vedada a identificação do licitante.

7.18. No caso de desconexão com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeira persistir por tempo superior a dez minutos, a

r.ssão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do(a) Pregoeiro(a) aos

r)antes do certame, publicada no Portal de Compras Públicas,

http://www.portaldecompraspublicás.com.br. quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura. E

será reiniciada somente âpós decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo(a) Pregoeiro(a) aos

participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgaçâo.

7.20, Caso o licitante não apresente lonces, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.2L. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma

vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, iunto à Receita Federal, do porte da

entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte

participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte,

assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts.44 e 45 da LC ne 123, de 2006,

rêgulamentada pelo Decreto ne 8.538, de 2015.

7,22. Nessas condições, as propostás de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrârem na

faixa de até 50/o (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a

primeira colocada.

'13. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para

,u.)ate, obrigatoriamente em valor Ínferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos

controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7,24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no

prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se

encontrem naquele intervalo de 50lo (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo

direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7,25. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se

encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se

identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
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7,26. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o

critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que Íizerem jus às margens de preferência,

' ire regulamento.

. .;. A ordem de apresentação pelos licitântes é utilizada como um dos critérios de classiflcação, de maneira que

só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do

modo de disputa aberto e fechado.

7.28. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no Art.3e,

§ 2!, da LEI Nq 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:

7,28.1. Produzidos no país;

7 .28.2. Produzidos por empresas brasÍleiras;

7.28,3. Produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.28.4.Prodtzidos por empresas que comprovem curnprimento de reserva de cargos prevista em Iei para

ressoa com deficiência ou para rcabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade

previstas na legislação.

7.29. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas

empatadas.

7.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o[a) pregoeiro(a) deverá encaminhar, pelo sistema

, ,.ico, contrapropostâ âo licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seia obtida melhor

prJposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

7.30.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.30.2. O(a) pregoeirofa) solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (DUAS) horas, envie a

proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos

documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já

apresentados.

7.31. Após a negociação do preço, o(a) Pregoeiro(a) iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8, DA ACEITIIBtr.tr}ÂI'8 DA PNOFÍ}STA VBITICEIX}ilÀ

8.1. Encerrada a etapa de negociação, a pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à

r l.,qtração ao obieto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Editâl

e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7e e no § 9e do art. 26 do Decreto n.q

1_0.024/20t9.

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

íixado (Acórdão ne 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível do produto

.,,rnta por cento )art.48, inciso II, 1'a lci;8666.

8,2,1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de

valor zero, incompatÍveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respecti

ue o ato convocatório da licitâção não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quandencargos, ainda q

lsafis 1120.'fuo Qte todas vdant e saíboln .. o oloo do s€Nl'loR fez isto
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r-e[erirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à

totalidade da remuneração.

8,3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade

das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

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

,r,-)ento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com,

no mínimo, VINTE E QUATRO HORAS DE ANTECEDÊNCIA, e a ocorrência será registrada em âta;

8.5. O(a) Pregoeiro(a) poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de

funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (DUAS) horas, sob pena de não aceitação da propostâ.

8.5.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo(a) Pregoeiro[a) por solicitação escrita e justificada do

t:r1lte, formulada antes de Íindo o prazo, e formalmente aceita pelo(a) Pregoeiro(aJ.

8.5,2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo[a) Pregoeiro(a), destacam-se os que contenham as

caracterísücas do material ofertádo, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras

informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou,

se for o caso, por outro meio e pfazo indicados pelo(al Pregoeiro(aJ, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta,

8.5,2.1. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à

realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu

perfeito manuseio, quando for o caso.

8.6. Sê â proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta ou lance

i., rente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.7. Havendo necessidade, o(a) Pregoeiro(aJ suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para

a sua continuidade.

8.8. O[aJ Pregoeiro(al poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contrâpropostâ ao licitante que

r:rresentou o lance mais vantaioso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em

, ,.rções diversas dâs previstas neste Edital.

8.8.1.Também nas hipóteses em que o(a) Pregoeiro(a) não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá

negociar com o licitante para que seia obtido preço melhor.

8.8.2,A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.9, Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a

irrcposta não for aceita, e antes de a Pregoeira passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da

eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 d,a LC ne 123, de 2006, seguindo-se a disciplina

antes estabelecida, se for o caso.

8.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o(al pregoeiro(a) verificará a habilitação do licitante,

lsaios 4720 'Pora eue tcda§ i,.9or: e sdíbonr.. o oloo do S€NHOR {ez istc
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9.,.:DâHABIL[,IAçÂO. :,,:r,,r:,. .lr', '

9.1, Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada

'r primeiro lugar, a pregoeira verificará o eventual descumprimento das condições de participação,

cspecialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação,

mediante a consulta aos documentos inseridos no portal de compras publicas, e ainda nos seguintes cadastros:

9.1.1. Possuir Cadastro do Portal de Compras Públicas;

9.1.2.Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS e o e o Cadastro Nacional de Empresas

Punidas - CNEP (www.portaldatransparer.rcia.gov.br,/ );

9.1,3.Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo

Conselho Nacional de Iustiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_req uerido.php J.

9.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU

httDs: //contâs.tc u.sov.hr/ords/f/p= t 660;3:0

'1.1.5. A consulta aos cadâstros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário,

pcr força do artigo 12 da Lei n" 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela

prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por

intermédio de pessoa iurídica da qual seja sócio majorilário.

9.1.5.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas

Indiretas, o gestor diligenciari:r para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no

Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.1,5.2, A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento

similares, dentre outros.

9.1.5.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

9.1.6. Constatadâ â existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitânte inabilitado, por falta de condição de

participação.

9.1.7. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto,

previsto nos arts.44 e 45 da Lei Complementâr ne 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida

para aceitação da proposta subsequente.

iso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do PORTAL

r-,ti COMPRAS PUBLICAS, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação

econômica financeira e habilitação técnica.

9.2,1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do PORTAL DE COMPRAS

PUBLICAS, para que esteiam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a

apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

9.2.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sÍtios

eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pela Pregoeira lograr êxito em encontrar a(s) certidão[õesJ

válida(sJ, conforme art. 43, §3q, do Decreto 10.024, de 2079

lsoigs 41.20:'Pw que lodos "-ejrn1, e so/t]onl . o firoa co SáNHOR fez tsto
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comercial do estado da empresa;

,,, GULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

is,liçs 41.2t: "Püe que !ô,Jas véjcfi. e '.,Qiba/tr. a ,'}!ro dl S!r.r"fc)& ,€1 isac ,'

Ruâ dâ Rio ve.melho ' 01 Cenlro - km 100, CEI': 68524-000 - lldomdo do Camjás/l'A

::.:i- Havendo a necessidade de envi,r de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital,

via sistema, no prazo de O2 (DUAS) HORAS, sob pena de inabilitaçào.

9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos

^ocumentos 
originais não-digitâis quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

:. :io serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente

permitidos.

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial,

todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza,

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.6.1. Serão aceitos regÍstros de CNPf de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos

pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quairdo for comprovada a centralização do recolhimento dessas

contribuições.

9.7. Ressalvado o disposto no item 5, os lÍcitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação

relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

:],8" HABILITAçÂO IURÍDICA:

9.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta

Comercial da respectiva sede;

9.8,2.Em se tratando de microempreendedor individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor

Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio

,. 1;.portaldoempreendedor.gov.br;

9.8.3,No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato

constitutivo, estatuto ou contrato socíal em vigor, devidamente registrado na lunta Comercial da respectiva

sede, acompanhado de documento pessoais com fotos comprobatório de seus administradores;

9.8.4,lnscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem

sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

9.8.5.No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas furídicas do

local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

9.8.6.No caso de cooperativa: at,r de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o

aprovou, devidamente arquivado na Iunta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas lurídicas da

;espectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei na 5.764,de 1971;

9.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

9.8.8, Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

9.8.9.Certidão de enquadramento de micro empresa ou empresa de pequeno porte emitida pela junta

il
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9.9.1. CNPJ - Prova de inscrição no Câdastro Nacional de Pessoas lurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas

juntamente com o QSA, conforme o caso;

9.9.2,Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida

conjuntamente pela Secretaria da ReceÍta Federal do Brasil (RFBJ e pela Procuradoria-Geral da Fazenda

Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas

administrados, Ínclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nq 1.751, de

02 /10 /20L4, d,o Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.9,3. Prova de regularidade com o Fundo de Carantia do Tempo de Serviço (FGTS);

.:'.4, Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de

certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei ne 5.452, de 1e de maio de 1943;

9,9.5. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa con.iunta iunto aos Tributos

llstaduais e Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for

.urt:ada;

9.9.6.Prova de regularidade iunto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa iunto aos Tributos

Municipais e Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa

for sediada;

9.9.7. Certidão negâtiva junto ao município de Eldorado do Carajás, emitida pelo departamento de tributos do

município ou pelo site. httos: / /eldoradodocaraias-

a mesma também poderá ser solicitada

através do E-mail: tributos(aeldoradodocaraias.pa.gov.br.

9.9,8. Alvará de funcionamento da sede da empresa.

9.9,9. Caso o licitante detentor do menor preço seia qualificado como microempresa ou empresa de pequeno

,i..i:e deverá âpresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade Íiscal,

mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

9.10. QUALTFTCAçÃO ECON0MTCO-FTNANCETRA.

9.10.1. Certidão Negativa de falência, de recuperação judicial ou extraiudicial (Lei ne 11.101, de 9.2.2005),

,,rpedida pelo distribuidor da sede da empresa e no âmbito íederal, dâtado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que

esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidào;

9.10.2, Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado do domicilio ou sede da licitante emitÍda nos

últimos 60 dias;

9.10.3. Certidão Especifica da ,untâ Comercial do Estãdo do domicilio ou sede da licitânte emitida nos últimos

60 dias;

9.10.4. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, ;á exigíveis e apresentados

na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balanc

nâ nôhp<istêmâ< Í-ôm hr/trih'rt nc /ânnrrnpnt rrrlirlrtnr /neu:*
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halanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oÍiciais quando encerrado há mais de 3

.,:j.l l.rleses da datâ de apresentação da proposta;

9.10.4.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de

balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

9.10.4.2. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

9.10.4.3. Caso o licitante seia cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última

auditoria conúbil-financeira, conforme dispõe o artigo 712 da Lei na 5.764, de 7977, ou de uma declaração,

sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;

9.10.4.4. Devera âpresentarjunto ao balanço o termo de abertura e encerramento do mesmo.

9.10.4.5. Certidão de regularidade do profissional (Contador) que atesta o balanço patrimoniâl

dentro do prazo de validade;

9.10.5.A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de

Liquidez Geral ILG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 ( um) resultantes da aplicação

das fórmulas:

LG= ^tivo 
Circulante + RealÍzável a Longo Prazo

SG=

Passivo Circulante + Passivo Nâo Circulante
Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Circulante

LC = Passivo Circulante

9.10.6. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (umJ em qualquer dos Índices de Liquidez

Geral [LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovâr, considerados os riscos para a

Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de

10olo (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.

- s.tt. euArrFrclçÂo rÉcNrcA.

a) Mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnico Operacional emitido por Pessoa furídica de Direitô Público ou

Privado e com firma reconhecida do titular que o assinar, onde conste a qualidade e entrega dos serviços cotados;

o) Declaração indicando que a empresa possui profissional habilitado para execução dos serviços

c) Licença Sanitária da empresa participante, expedida pelo órgão competente local, em plena vigência;

dJ CertiÍicado de regularidade da empresa licitante expedido pelo Conselho Regional de Odontologia (CRO);

e) Certificado de regularidade do responsável técnico indicado pela empresa licitante expedido pelo Conselho

.ral de Odontologia (CRO);

. -or)tprovante de vínculo entre a empresa licitante e o(s) Responsável(is) Técnico(s) indicado(s), mediante cópia

do registro em carteira de trabalho ou cópia da ficha de registro de empregados da empresa. Caso o(s)

Responsável(is) Técnico(s) seja(m) dirigente(s) ou sócio(s) da empresa licitânte, tal comprovação deverá ser feitâ

através da cópia da ata da Assembleia de sua investidura no cargo ou cópia do contrato social. /

9.11.1. DEMAIS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIO IUNTO A HABILITAÇÂO IURÍDICA

lsaias 4120.'P@a oue lúos rejol,t. e soiboín. o íroo óo SENHOR {ez tslo
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Proposta de preços; (apresentar em papel timbrado da empresa).

Declaração de sujeição às condições estabelecidas no editâl e de inexistência de fatos supervenientes impeditivos

da habilitâção; (apresentar em papel timbrado da empresa).

l.riação nos termos do inciso »(XIII, art. 7e da constituição federal; (apresentar em papel timbrado da

empresaJ.

Declaração de elaboração independente de proposta; (apresentar em papel timbrado da empresa).

Declaração do porte da empresa; (apresentar em papel timbrado da empresa).

''r ,l:ração de idoneidade; (apresentar em papel timbrado da empresa).

ci,-r de cumprimento dos requisitos de habilitação; (apresentar em papel timbrado da empresa).

9.12. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitânte

- 
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a

todas as demais exigências do edital.

9.12.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

9.13. Caso a proposta mais vantaiosa seja ofertada por licitânte qualificada como microempresa ou empresa de

pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e

trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor,

comprovar a regularizaçâo. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública,

quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

,.. t. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do

licitante, sem prejuÍzo das sançôes previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes

remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa

de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será

,red ido o mesmo prazo para regularização.

. ir,rVendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o(aJ Pregoeiro(aJ suspenderá a

sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

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

documentos exigidos, ou apresentá-kls em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.17. Nos itens não exclusivos a micloempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá

,rova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nq 123,

de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.18. Constatado o atendimento às exigências de habilitação flxadas no Edital, o Iicitante será declarado vencedor.

10. DO ilCltffi/Iffi Itâ.PROFÍ§A VETEEXTnÀ

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (DUAS) HORAS a

( r) rtar da solicitação da Pregoeira no sistemâ eletrônico e deverá:

10.1.1.Ser redigida em língua portuguesa, digitâda, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinha

ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo Iicitante ou seu representante le

so
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1 0,1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

. . r proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução

do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

10.2.1.Todas as especificações do obieto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e

procedência, vinculam a Contratada.

10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor

u.u,ral em algarismos e por extenso (art.5a da Lei ne 8.666/93).

10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de

divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao obieto deste Edital, sem conter alternativas

-, de preço ou de qualquer outra ccÍldição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de

.. rt;sificação.

10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que nâo

corresponda às especificaçôes ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão

I ; r)onÍveis na internet, após a homologação.

- ú. r. A administração quando entender que os valores estão inexequível poderá solicitar das empresas declaradas

como arrematantes a planilha de composição, encargos sociais, encargos trabalhista, despesa com pessoal, frete

juntamente com notas fiscais de entrada ou de saída de acordo o lotes dos itens vencido.

10.8. A empresa que eventualmente for detentor do menor valor do ultimo lance fica impedida de pedir a

desistência do mesmo podendo ser penalizada na forma da lei.

il. IXXIREclnírS

11.1, Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como

microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos,

para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is]

, são(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

,.1. havendo quem se manifeste, caherá o(a) Pregoeiro(a) veriÍicar a tempestividade e a existência de motivação

da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o(a) Pregoeiro(a) não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições

de admissibilidade do recurso.

',1.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência

desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias pâra apresentar

as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, queren

apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar
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término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa

de seus interesses.

11.3, O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

:ls autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste

,11.

12. DÁ REABERTI,IÁ DA S§ÃO PI,BUCÁ,

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

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

.ríiblica precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos

anulados e os que dele dependam.

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o Iicitante declarado vencedor

não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente dú nào comprovar a regularização fiscal e

trabalhista, nos termos do art. 43, §10 da LC ne 1,23 /2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos

imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

12,2,1, A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chât"), ou e-mail, ou de acordo com a fase do

procedimento licitatório.

12.2,2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no CADASTRO DO PORTAL DE

illt4PRAS PUBLICAS, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

-. UA AD}UDICAçÃO E HOMOLOGAÇÃO.

13.1. O objeto da Iicitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do(a) Pregoeiro[a), caso não

haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

13.2. Após a fase recursal, constâtada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o

r r' rcedimento licitatório.
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15,1. Homologado o resultado da licitação, terá o adiudicauirio o prazo de até 05 (CINCO) dias uteis, contados a

partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, culo prazo de validade encontra-se nela

fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem preiuízo das sanções previstas neste Edital.

15.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de

Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com

.v,:ro de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de até 24 horas, a

contar da data de seu recebimento.

15,3. A empresa vencedora deverá assinar a atâ de registro de preço no prazo máximo de 24 horas a parti do seu

enüo podendo a mesma ser assinada digitalmente, o não cumprimento desta clausula a empesa sofrera

sanções administrativas conforme a lei.

.., 'Í ERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE.

16.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou

emitido instrumento equivalente.

16.2. 0 adiudicatiírio terá o prazo de 05 (CINCO) dias úteis, contâdos a partir da data de sua convocação, para

assinâr o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta

Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contrâtação, sem prejuízo das sanções previstas neste

Edital.

16.2.1. Àternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinâtura do

Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para

assinatura ou aceite da Adjudicauíria, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (ARJ ou meio

eletrônico, para que seia assinado ou aceito no prâzo de 05 (CINCO) dias, a contar da data de seu recebimento.

16,2,2.0 prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação

justificada do adiudicatário e aceita pela Administração.

16.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no

, ,nhecimento de que:

i6.3.1. Referida Nota esfá subsütuindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as

disposições da Lei ne 8.666, de 1993;

16.3,2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

16.3.3, A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aqueias previstas nos artigos 77 e 78 da Lei ne

8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.
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16.4. O prazo de vigência da contratação se encerra no final do exercício financeiro da assinatura do mesmo e

poderá ser prorrogado conforme previsão no instrumento contratual ou no termo de referência.

16.5. Previamente à contratação a Administração realizará consultas para identificâr possÍvel suspensào

'iria de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibiçào de contratar com o Poder

r'r,l)rico, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art.29, da Instrução Normativa nq

3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6e, III, da Lei ne 70.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao

CADIN.

16.6. Por ocasiãô da assinatura do contrato, será exigida a comprovaçâo das condições de habilitação

r rsignadas neste Edital, as quais de,rerão ser mântidas pelo Iicitante durante a vigência do contrâto.

16.6.1. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situâção perante o cadâstro no

prazo de até 05 (cincoJ dias úteis, sob pena de âplicação das penalidades previstas no editâl e anexos.

16.7. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de

habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata

.istro de preços.

r6.8. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou

se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Adnrinistração, sem prejuízo da aplicação das

sanções das demais cominações legais cabíveis a es)^e licitante, poderá convocar outro licitante, respeitâda a ordem

de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada â proposta e eventuâis

' rcntos complementâres e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

17. DO R§AJUSTÂiíENTO EM SETTIDO GERÁL.

17.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contrâtual são as estabelecidas no Termo de

Reíerência, anexo a este Edital.

18. DO RECESIMEIirTO DO OBIETO E DA FISCALTZÀçÃO.

' l. l. 0s critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalizâção estão previstos no Termo de Referência.

19. DÂS OBruGlrçÔES DÂ CONTRA'I'ANTE E DA COTYIRÁTADÁ.

19.1. As obrigações dâ Contratante e da Contrâtâda são as estabelecidas no Termo de Referência.

20. DOPÁGÁI'ENTO.

20.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

t § SANçÔES ADMINISTRÀTTYÂS

21.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nq 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

21.1.1.Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado

dentro do prazo de validade da proposta;

21.1.2, Não assinar a ata de registr-o de preços, quando cabível;

I .1.3. Apresentar documentação lalsa;

21.1.4. Deixar de entregar os docurnentos exigidos no certame;

21.1,5. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
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21.1.6. Não mantiver a propostâ;

21.1.7. Cometer fraude fiscal;

21.1.8. Comportar-se de modo inidôneo;

21.2. O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços ob.ieto deste certame sujeitará a empresa, a

.juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento] por dia de atraso, até o limite de 100/o (dez

. r' cento), conforme determina o art. Ns 86, da Lei Ns 8666/93.

.,.2.1. A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com a Prefeifura

Municipal de Eldorado dos Caraiás, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com

as multas previstas.

21.3. A inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, as seguintes

,.-, sanções administrativas, nos termos do artigo Nq 87, da Lei Nq 8.666/93:

a) Advertência por escrito;

b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 200lo (vinte por centoJ sobre o valor total

do contrato;

c) Suspensão temporária de participação em licitaçâo e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de

Eldorado dos Caraiás, por prazo não superior a 02 (doisJ anos, sendo que em caso de inexecução total, sem

justificativa aceitâ pelâ Administração da Prefeitura Municipal de Eldorado dos Caraiás, será aplicado o limite

máximo temporal previsto para a penalidade 05 (cincoJ anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos

determinantes da punição, ou até que seia promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a

' 'r. alidade, de acordo com o inciso IV do art. Ne 87 da Lei Ne 8.666/93, c/ c art. Ne 7a da Lei Ns 10.520/02 e art. Ns

i0 Decreto Ne 3.555/00.

,* 21,+. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da

intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decÍsão ou nesse prazo encaminhá-lo deüdamente

informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

21,5. Serão publicadas na Imprensa Oficial, as sanções âdministrativas previstas neste edital, inclusive a

reabilitação perante a Administração Pública.

21.6. DA FRAUDE E DA CORRUPçÃO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer obseryar, por seus

fornecedores e subcontratados, se admitida à subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo

de licitação, de contratação e de execução do obieto contratual.

21.6.1. PARA OS PROPóSITOS DESTA CLÁUSULA, DEFINEM.SE AS SEGUINTES PRíTICAS:

a) PR/íTICA CORRUPTA: Oferecec dar, receber ou solÍcitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o

objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução do contrato;

b) PRIíTICA FRAUDULENTA: A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de

licitação ou de execução do contrato;
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c) PRr{TICA CONLUIADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o

conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis

artificiâis e não-competitivos;

a) pru{ftCe COERCITIVA: Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas <.ru sua

propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.

e) PRI{TICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações

falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a

apuração de alegações de prática prevista acÍma; atos cuia intenção seja impedir materialmente o exercício do

rlireito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

22,1, Ap6s o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta

do licitante mais bem classificado.

2 2.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação

I ::rnte melhor classifi cado.

22.3. Havendo um ou maÍs licitantes que aceitem cotar suâs propostas em valor igual ao do licitante vencedor,

estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.

22.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será

utilizada acaso o melhor colocado no certame nâo assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses

previstas nos arti gos 20 e2l do Decreto n'7.892/2013.

23. DA IMPUGNAçÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLÂRECIMENTO.

23,1, Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá

impugnar este Edital.

23.2. A IMPUGNAçÃO DEVER/í ser reatizada EXCLUSMMENTE por FORMA ELETRÔNICA no sistema

, :r .rrortaldêcomprasI,ublicas.com.br.

23.3. Caberá o(a] Pregoeiro(a), auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir

sobre a impugnação no prazo de até 02 fdois) dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.

23.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

?3.5. . Os pedidos de esclarecim(:ntos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados o(aJ

,:ueiro(a], até 03 (três) dias úteis anteriores à datâ dêsignada para abertura da sessão pública, exclusivamente

por meio eletrônico via internet, em campo próprio do Sistema Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico

wwwnortaldecomprasoublicas.com.br.

23.6. O(a) pregoeiro(a) responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da

data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e

dos anexos.

23.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame, salvo qua

se amoldarem ao aÍt.21parâgrafo 4q, da Lei 8.666/93.

"}{ilâilo
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23,7,1,A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo(a)

,, .goeiro(a), nos autos do processo de licitação.

23.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a

administração.

23.9. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros âvisos de ordem geral,

..:'ãocadastradasnosítio@sendoderesponsabilidadedoslicitantes,seu
. Ipanhamento.

23.10. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas,

que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificâdo no processo para

responder pela proponente.

-, 23.1,^, A petição de impugnação ap:'esentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a

:iiiurinistraçâo da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou

contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração

pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

24, DASDISPOSIÇÕESGERAIS.

?4-1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

.:, Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na

data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário

anteriormente estabelecido, desde que não haia comunicação em contrário, pelo(a) Pregoeiro(a).

24,3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília

ir 9.

14.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou falhas que não

alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,

registrâdo em âta e acessível â todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

24,5. A homologação do resultâdo destâ licitação não implicará direito à contratação.

24.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputâ entre

os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e

a segurança da contratação.

24.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e âpresentação de suas propostas e a Administração

não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do

'r :' )cesso licitatório.

-,...J. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o

do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

24.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que

seia possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
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24.L0, O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos

apresentados em qualquer fase da licitação.

24,10,1, A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas

implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor,

a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

24.11, Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o

processo, prevalecerá as deste EditâI.

24,L2, A Prefeitura Municipâl de Eldorado dos Carajás, poderá revogar este Pregão por razões de interesse

. o decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anuláJo por

-..llidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidaçâo do ato ou do

\-, procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório.

24,12.1, A antlação do pregão induz à do contrato.

24,12,2. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.
'24.8, É facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a

esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que

deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

O Edital esLí disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: wwwportaldecompraspublicas.com.br. e

também podeÉo ser lidos e/ou obtidos na Sala de Reuniões com a Equipe de Pregão, no Endereço Rua da Rio

e:melho q 01 - Centro - km 100, CEP:68524-000. nos dias úteis, no horário das 08:00 às 12:00, mesmo endereço

e período no qual os autos do processo administrativo permânecerão com vista franqueada aos interessados.

24.14. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

TERMO DE REFERENCIA

ANEXO r - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS;\/ ':xo rr - MoDELo DE DECLARAÇÃo DE sulErÇÂo Às coNorçôes EsTABELECTDAS No EDTTAL E DE
, J'IÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO;

AI.JEXO III - MODELO DE DECLARAçÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII, ART.7A DA CONSTITUIÇÂO FEDERAL;
ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO TNDEPENDENTE DE PROPOSTA;
ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÂO DO PORTE DA EMpRESA;
ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE;
ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÀO;
ANEXO Vrrr - DECLARAÇÂO DE NÃO VíNCULO COM ÓRGÃO PÚBLTCO
,ANEXO IX - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;

ANEXO X - MINUTA DO CONTRATO;
Eldorado dos Carajás - PA 28 de Março de 2022

Assinado de forma digital por TIAGO
PEREI RA COSTA:009 1 9426247

Tia ira Costa
Municipal

TIAGO PEREIRA

COSÍA:00919426247
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TERMO DE REFERENCIA

1.0. oBJETO.

1.1. coNTRATAçÃo on EMeRESA EspEcrALrzADA IARA pREsrAçÃo oE sERVrÇos DE

corrrcçÃo on pnórrsss orntÁRtm supRrNDo AssrM A DEMANDA nr nEnnnlrnçÃo
pRorÉrIcR uos rACIENTES DA REDE púsucl oo rr,ruucÍpto DE ELDoRÁDo Do cARAIAS - pA

coNFoRlr,rE PoRTARIA GM57 3(Ot / 04 /2016).

DESCRIçAO/ESPECIFICAçÂO IDENTIFI O CATMATITEM

CONFEC ODEP SE TOTAL
MANDIBULAR COM

FORNECIMENTO DE MATERIAL

PROTESE DENTARIA TOTAL
REMOVIVEL- MAXILAR ISEM
ADIÇÃO DE GRAMPOS).
CONFECCIONADAS EM RESINA
ACRÍLICA TERMO
Pot.AMERIZÁVEL coM cRoss
LINK E DENTES DE ACRíLICoS
EM coMPostÇÃo DE PoLI METIL
METACRILATO ETILENO GLICOL
DIMETACRILATO CORANTES

PROTESE DENTARIÁ PARCIAL
REMOVIVEL - MANDIBULAR
tsEM ADIÇÂo DE cRÁMPos).
CONFECCIONADAS EM RESINA
AcRÍLrcA TERMo
PoLAMERIáVEL coM cRoss
LINK E DENTES DE ACRíLIC0S
EM coMPosrÇÂo DE PoLl METIL
METACRILATO ETILENO GLICOL
DIMETACRILATO CORANTES

PROTESE DENTARIA PARCTAL
REMOVIVEL- MAXILAR ISEM
ÁDIÇÃo DE GRAMPoS).
CONFECCIONADAS EM RESINA
ACRÍLICA TERMo
P0LAMERtávEL coM cRoss
LINK E DENTES DE AcRÍLICos
EM coMPosrçÃo DE PoLr METTL
METACRILATO ETILENO GLICOL
DIMETACRILATO CORÂNTES

CATMATSERVIÇO DE
coNFEcÇÂo DE PRÓTESE
TO'TAL MANDIBULAR COM
FORNECIMENTO DE
MATERIAL
CATMATPROTESE
DENTARIA TOTAL E

PARCIAL REMOVIVEL.
MAXILAR (sEM ADIÇÂo DE

GRAMPOS).
CONFECCIONADAS EM
RESTNA AcRíLrcA TERM0
POLAMERIáVEL CoM
CROSS LINK E DENTES DE

ACRÍLIC0S EM
coMPosrÇÂo DE PoLr
METIL METACRILATO
ETILENO GLICOL
DIMETACRII,AT')
CORANTES
CATMATPROTESE
DENTARIA PARCIAL
REMOVIVEL
MANDIBULAR [SEM
ADIÇÂ0 DE GRAMPoS).
CONFECCIONADAS EM
RESINA ACRÍLICA TERMo
PoLAMERTáVEL coM
CROSS LINK E DENTES DE
ACRÍLIC0S EM
coMPosrÇÂo DE poLI
METIL METACRITÁTO
ETILENO GLICOL
DIMETACRILATO
CORANTES

TOTAL

UNIDADE R$ 313,11 R$ 234.832,50

UNIDADE 750,00 R$ 430,00 R$ 322.500,00

UNIDADE 500,00 R$ R$ 199.435,00

UNIDADE 500,00 R$ 215.360,00

UNIDÁDE
DE

MEDIDA

CUSTO
MÉDIo

ESTIMADO
L

2

398,873

CATMATPROTESE
DENTARIA TOTAL E

PARCIAL REMOVIVEL.

430,72R$

MAXILÁR (SEM ADIÇÃo DE
GRAMPOS).
CONFECCIONADAS EM
RESINA ACRíLICA TERMo
PoLAMERIáVEL cot\,t
CROSS LINK E DENTES DE
ACRÍLlcos EM
coMPoslÇÃo DE P

QUANTID
ADE

750,00

4
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METIL METACRILATO
ETILENO GLICOL
DIMETACRILATO
CORANTES

l

5 CATMATPROTESE
DENTARTÂ TOTAL
MAXILAR
CONFECCIONADAS EM
RESINA ACRÍLICA TERMo
PoLAMERtzÁvEL coM
CROSS LINK E DENTES DE
AcRíLrcos EM
coMPosrÇÃo DE PoLr
METIL METACRILATO
ETILENO GLICOL
DIMETACRILATO
CORANTES

TOTAL R$ 1.147.067,50

2.0. IUSTIFICATIVA.

2.1. A execução do serviço em tela atenderá às necessidades da[oJ Secretaria Municipal de Saúde de

Eldorado dos Carajás.

2.2. O Município de Eldorado do Caralás aderiu ao programa Brasil Sorridente criado pelo Ministério

da Saúde para reabilitação protética e assistência integral em saúde bucal. Esse programa fornece

rrrdições financeiras para que seja realizados serviços de prótese dentária total, prótese dentária

parcial removível e fixas/adesivas. A execução do programa é realizada através do repasse de recurso

mensal pelo Ministério da Saúde aos municípios para confecção das próteses dentárias de acordo com

a faixa de produção. Dessa Íbrma, o objetivo principal é dar fiel cumprimento ao programa do

Ministério da Saúde, bem como atender a fila de espera dos pacientes usuários do Sistema Único de

Saúde-SUS e ampliar o acesso da população às ações de promoçâo, prevenção e recuperação da saúde

bucal, de tal modo a contribuir para a melhoria dos indicadores de saúde bucal no Município.

2.3. Para a apuração dos serviços demandados neste Termo de Referência, foi realizada medição para

obter a demanda estimada, bem como o detalhamento das características dos serviços, de forma a

adequar às necessidades da Administração observando o menor custo-benefício.

3.0. FORI{A DE PRESTAçÃO DOS SERVrçOS.

3.1, O Município realizará a triagem dos pacientes e agendará a consulta do paciente com a empresa

prestadora dos serviços.

O Município, através de sua equipe técnica (dentistas, Técnicos de Saúde Bucal e Assistente SocialJ

. caiizarão durante a triagem os seguintes procedimentos:

PROTESE DENTARIA PARCIAL .

MAXILAR, CONFECCIONADAS
EM RESINA AcRÍLlcA TERM0
PoLAMERTávEL coM cRoss
LINK E DENTES DE AcRÍLIcos
EM coMPosrÇÃo DE PoLr METrL
METACRILATO ETILENO GLICOL
DIMETACRILATO CORANTES

UNI DAD E 5 00,00 R$ 349,88 R$ 174.940,00
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a) Organização da fita de espera conforme critérios sociais e de urgência e promoverá o agendamento

rla primeira consulta do paciente;

b) Avaliação inicial do paciente antes da moldagem inicial;

c) Encaminhar o paciente ao prestador dos serviços para confecção de próteses.

3.2. O licitante vencedor deverá prestar os serviços obedecendo as seguintes etapas:

1. Primeira consulta: receberá o paciente encaminhado pelo Município, realizará a moldagem

para confecção da moldeira individual, devendo vazar o gesso logo após a moldagem e promover

a desinfecção dos modelos;

2. Segunda consulta: será agendada diretamente entre o prestador dos serviços e o paciente,

onde serão realizados os aiustes das moldeiras individuais e moldagem funcional para obtenção

da base de prova e plano de orientação (cera). Deverá realizar a desinfecção das mesmas

também ocorrerá a realização dos registros maxilomandibulares e seleção dos dentes artificiais;

3. Quarta consulta: será agendada diretamente entre o prestador dos serviços e o paciente. Nesta

consulta será realizada a prova dos dentes montados em cera;

4. Quinta consulta: será agendada diretamente entre o prestador dos serviços e o paciente. Nesta

ocasião será realizada a instalação das próteses;

5. Demais consultas: será agendada entre o Município e o prestador dos serviços. Nesta etapa

será realizado o controle do período de adaptação. Caso haja necessidade de atendimento do

paciente pelo prestador dos serviços, este deverá realizar o atendimento em no máximo 7 dias

úteis após a notificação do Município, onde será encaminhado o paciente para atendimento do

prestador dos serviços.

5.1. O período de adaptação será observado pelos profissionais do Município, os quais farão

a reavaliação até que o paciente esteia na condição de alta clínica;

5.2. 0 pagamento scmente será autorizado pela equipe do Município após a alta clínica do

paciente.

6. A prestadora dos serviços deverá estipular data e horário para atendimento aos pacientes e,

em caso de não comparecimento, esta deverá substituir o profissional faltante ou reagendar o

paciente.

7. A Contratada deverá executar o serviço utilizando-se dos materiais, equipamentos, ferramentas

e utensflios necessários à perfeita execução contratual.

4.0. CLASSTFTCAÇÃO DOS SERVrçOS E DA DESPESA.

4.1. O serviço a ser contratado enquadra-se na classificação de serviços comuns, nos termos da Lei no
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10.520, de 2002, do Decreto no 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005. Portanto, as despesas
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oriundas desta contratação serão classificadas nas seguintes dotações: Orgão 13 - Fundo Municipal de

Saúde, Projeto/Atiüdade: 2.042 - Manvt. Da Atenção Primária em Saúde,2.044 - Manut. Do Programa

Saúde Bucal, Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. De Terceiros Pessoa furídica.

:.t BRIGAÇÕES DA CONTRÁTADA.

5.1. A Contratada obriga-se a:

5.1.1. Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com

os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;

5.1.2. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte,

no prazo estipulado pela contratante, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos

ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração;

5.1.4. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados

pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou

culposamente, à União ou a terceiros;

5,1,7. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem

executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor;

5.1.8. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que

adentrarão o órgão para a execução do serviço, os quais devem estar devidamente identificados por

nreio de crachá;

5.1.9. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e

as demais previstas na legislação especÍfica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à

Administração;

5.1.10. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administraçã0,

inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

5.1.11. Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação

dos serviços;

5,1.12. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

5.1.13. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Iicitação;

5.1.14. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições

lsoic,s a2e: 'púp oLÊ tcdos vqanl e sobofi . o moo do s5NHOR ,?z sto
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5,1,15, Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos

de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos,

devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para

o atendimento ao obieto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos

incisos do § 1e do art.57 da Lei ne 8.666, de 1993.

...1, OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.

,j.1. A Contratante obriga-se a:

6.1.1. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços de

acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de

Referência;

6.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

6.1.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por meio de servidor especialmente

designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o

nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade

competente para as providências cabíveis;

6.1.4. Notificar a Contratada :por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da

execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

6.1.5. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;

<,.1.6.Zelar para que durante toda a vigência do contrato seiam mantidas, em compatibilidade com as

obrigaçôes assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na

licitação.

7.0. C0NTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVrçOS.

7.1. O órgão deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos

recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por meio de um

representante especialmente designado, na forma dos arts. 67 e73 da Lei nq 8.666, de 1993.

7,1,1, O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e

controle da execução dos serviços e do contrato.

7.1.2, A verificação da adequação da prestação do servlço deverá ser realizada com base nos critérios

previstos no Termo de Referência, em especial aqueles relativos aos índices de produtividade.

7.2, O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade

pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável

rsra que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitan
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se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1a do artigo 65 da Lei na 8.666, de

1993.

7.3. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada

Juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo

com o estabelecido no Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e

especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

7,4, 0 representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas

com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados

eventualmente envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas

contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o caso, conforme o disposto nos §§

1a e 2e do artígo 67 da Lei nq 8.666, de 1993.

7.5. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros,

'cr qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou

úmprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em

corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70

da Lei nq 8.666, de 7993.

Eldorado dos Carajás - PA 28 de Março de 2022

TIAGO PEREIRA Assinado de forma

cosrA:ooe 1 e4 Êigj:ill-''^oo
26247 COSTA:0091942 7

Responsável legal
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IDENTIFICA O DA PROPONENTE

R rzÃo socrAL;

-.-, EST.:
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM o

BANCO DA LICITANTE:
NA DA AGENCIA:

A empresa: declara que:
istão inclusas no vãlor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais,

sociais, kabalhistas, preüdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em

embalagens adequadas.

2 Validade da proposta: 

-
3 Prazo de inicio de fornecimento/execução dos serviços de acordo com o estabelecido no termo de referencia do edital

r lrocesso

2Lr': não possui como sócio, gerente e diretores, servidores da prefeitura municipal de

companheiro ou parente até terceiro grau.

uf, e ainda cônjuge,

5 Que o prazo de inicio da entrega de 48 horas mediante ordem de serviços dos produtos será de acordo com os termos

estabelecidos no anexo, deste edital a contar do recebimeirto, por parte da contratada, da ordem de compra ou documento

similar, na da Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás CEP: 68524-000 - Eldorado do Caraiás/PÀ

uf todos os equipamentos serão avaliados, sob pena de devolução de nâo aceite, caso não âtenda a

descriminação do termo de referência do referido edital ou de má qualidade.

LOCAL E DATA

CARIMI]O DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

OBS. serão desclassificadas as propostas que apresentarem cotações contendo preços excessivos, simbólicos, de valor zero ou

', .equíveis, na forma da legislação em vigor, ou ainda, que ofereçam preços ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais

licitantes.

lsaiçs 1129. 'psíc que túas r.qot,I1, € sc,ôôm.. o $so da SENHOR fez ista

Ruâ da Rio vemelho o 0l - Ceurro - km 100, CEP: 68524-000 - Eldorado do Carajás/PÁ

dias

NOME DE FANTASIA:

ENDEREÇO

BAIRROT

CEPI E.MAIL:
TELEFONE: FAX:
CONTATO DA LICITANTE: TELEFONET

ITENS
VÁLOR

UNITÁRIO
R$

CONTÂ BAN DA LICITANTE:

DESCRTÇÃO QUANT. UNIDADEMARCA
VALOR

TOTAL R$

TOTAL POR EXTENSO:

ANEXO I - PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO)

PREGÃO ELETRÔNICO NO DO«/z022-SRP
SESSÃO PÚBLTCA: ----/---- /2022, i\S -*-H---MrN C-.J H0RAS.
LOCAL: PREFEITURA MUNCIPAL DE /UF

ilt

CIDADE:

1.



4\.
Etdõiâtlo.ta Carajás

PREFEITURA DE ETDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTO DE LICITAçÃO - Cpl

ANExo I - DEcLnRAçÂo DE suJErÇÃo Às corrlorçÕEs ESTABELECTDAS No EDTTAL E pr rrurxrsrÊrucla or
FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITA o

'.r,4,o ELETRôNtco Ne xxxx/2022-sRp

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE
O(A) PREGOEIROIA) E EQUIPE DE APOIO.

portador do RG abaixo assinado, na qualidade de responsável legal da

p roponente, CNPJ declara expressamente que se sujeitâ às condiçôes

estabelecidas no edital acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo

licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no edital e

que demonstrem integral capacidade de executar o fornecimento do bem previsto.

declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou

que comprometa a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, parâgrafo 2e, e artigo 97 da lei nq 8.666, de

21 de junho de 1993, e alterações subsequentes.

em, _de _2022.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

F

lsoios tl2o.'p(,c que tcdos reJaol. e sotbon-. o moo cio SLNHOR Íez tstc

Rua da Rio vermelho o 0l - Cenfo - km 100, CEP: 6E524{00 - Eldorado do Carajá6/PÀ
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ANExo III - MoDELo DE DECLAneçÃo xos rnRMos Do INcIso rufiIII Do ARTIco 7s DA
coNsTrTUrçAo FEDERÁL

pnncÃo rrnrRôNrco Ns xxxx/2022-sRp

- (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

inscrito no CNPI ne ..........................., por intermédio de seu representante legal o(a) sr(a)

portador(a) da carteira de identidade ne................ e CPF nq............................, declara, para fins do

disposto no inc. v do art. ne 27 da lei nq 8.666, de 21 de ;'unho de 1993, acrescido pela lei ne 9.854, de 27 de

outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não

- 1a menor de dezesseis anos.

ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( )1.

Irepresentante legal)

lsaios 4120.'kya que tcdos l,,etont, e sorbôfl. o írao dç SíNHOR lez isto..'

Rua r.la Rio vermelho o 0l - Centro - km 100, CEP: 68524-000 - EldoÍado do Carajás/l'A

(data)

I 
Observaçâo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. ,l



PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTo DE tIcITAçÃo - cpl

Eldiíiâilo
do Carqjás

ANExo rv - DEcrnneçÃo oe nranoneçÃo INDEnENDENTE DE pRoposrA. (MoDELo)

. r. -cÂo rlErRôNrco Ns xxxx/zozz-sRp

(identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de

(identiÍicação completa da licitante), para fins do disposto no edital de licitação: PREGÂO fLEfnÔNtCO I{s

XXXX/2022-SRP, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do código penal brasileiro, que:

'. proposta apresentada para paÍicipar do PREGÂO ELETRÔNICO Ne XXXX/2022-SRP, foi elaborada de

r- .:..r,leira independente (pelo licitânte), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou

indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÂO

ELETRÔNICO Ne XXXX/z022-SRP, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

B) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do PREGÂO ELETRÔNtCO Ne XXXX/2022-SRP

nâo foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÁO

ELETRÔNICo Ne xxxx/2022-SRP, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

C) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante

potencial ou de fato do PREGÂO ELErRÔNICO Ne xxxx/2022-SRP quanto a participar ou não da referida

licitação;

D) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÂO ELETRÔNICO Ne XXXX/2022-SRP não

sêrá, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante

potencial ou de fato do PREGÃO ELETRÔNICO Ne xxxx/2022-SRP anres da adjudicação do objeto da referida

licitação;

- E) qr" o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÂ0 ELETRÔNICo Ns xxxx/2022-SRP nâo

r., tôdo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do

n,-rnicípio de uf, antes da abertura oficial das propostas; e

F) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações

para firmá-la.

lsoios 41.20. 'poro que lados vdan1, e soibam, d núo <ro SENHOR lez isto ,'

Rua dâ tuo vermelho o 0l - CentÍo - kn 100, CEP: 6E524{00 - EldoÍâdo do CârajáíPA

REPRESENTANTE LEGAL
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ANExo v- DECLARAçÂo DO PoRTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENo PoRTE)

pnecÂo Er,ErnôNrco Ne xxxx/z0z z-sRp

[Nome da empresa], [qualificação: tipo de sociedade (LTDA, S.A, etc.), endereço completo, inscrita no cnpj sob o

nq [XX)ü], neste ato representada peio [cargo] [nome do representante legal], portador dâ carteira de identidade

nq DO«XI, inscrito no CPF sob o na [IJO§], declara, sob as penalidades da lei, que se enquadra como

microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art.3e da lei complementar nq 123 de 14 de

dezembro de 2006, estando apta a fruir os beneficios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em

nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4e do art. 3e da lei complementar ns 123 de 14 de dezembro de

LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

koios 1120. 'Íúo que lúos veJonl. e soibdn1.. o moo do SÊNHOR Íez isto

Rua da Rio vermelho o 0l - Cenrro - km 100, CÊP: 68524{00 - Eldorado do Carajâs/l'A

Ii,.

declaro, para fins daLC 723/2006 e suas alterações, sob as penalidades desta, ser:

( ) Microempresa - receita bruta anual igual ou inferior a 360.000,00 e estando apta a fruir os benefícios e

vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4e do art.

3q da lei complementar ne 123/06 alterada pela LC l+7 /2014.
( ) Empresa de pequeno porte - receita bruta anual superior a 360.000,00 e igual ou inferior a 4.800.000,00

valores, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma

das vedações legais impostas pelo § 4q do art. 3e da lei complementar nq 123/06 alterada pela LC 747 /201,4.

observações:

. esta declaração poderá ser preenchida somente pelâ licitante enquadrada como me ou EPP, nos termos da LC

123, de 14 de dezembro de 2006;
\J- . a não apresentâção desta declaração será interpretada como não enquâdramento da licitante como me ou EPP,

nos termos da LC ne 123 /2006, ou a opção pela não utilização do direito de tratamento diferenciado.

NOME E ASSINATURA DO CONTADOR

INO CASO DE ME E EPP)

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CRC: 

-
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ANExo vr - DEcLARAçÃo DE TDoNEtDADE

Ao REDIGIR A eRESENTE DECLAtu\ÇÃo, o pRopoNENTE orvgRÁ uttLtzeR ponuulÁruo coM TIMBRE DA
PROPONENTE.

- pREGÃo sLerRôÀlco Ns xxxx/zozz-sRp

............., inscrita no CNPI ne por intermédio de seu representante legal o

Sr....................................., portador da carteira de identidade ne...................... e do CPF ne ...-..................., declara não ter

recebido do município de uf ou de qualquer outra entidade da administração direta ou indireta, em

âmbito federal, estadual e municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de

: :r'ir.:âr com a administrâção, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar

-.-r u a administração federal, estadual e municipal.

EM, 
- 

DE 

- 

DE 2022

IASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

lsotos 4120.'p6o qLe todos vejonl e sdibdn1.. o núo do STNHOR íez r§to

Rua da Rio vermelho o 0l - Centro - km 100. CEP: ót524{00 - Eldorado do CErajrís/PA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

-/UF

O(A) PREGOEIRO(A) E EQUIPE DE APOIO.

A empresa

ill
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ANExo vrr - DECTARAÇÂ0 DE cuMpRrMENTo Dos REeursrros DE HABTLTTAÇÀ0. (MoDEL0)

pnEcÂo Er,rrnôNrco Ne xxxx/z0z z-sRp

A ...........................................................(razão social da empresaJ, CNPI ne........................., localizada à

declara, em conformidade com a lei nç 10520/02, que cumpre todos os requisitos para habilitâção pâra este

certame licitatório na PREFEITURA MUNICIPAL DE IUF - PREGÃO ELETRÔNICO Ne ]íJXX/2022-

SRP

EM, 
-DE 

-DE 

2022

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

lsobs 4J2c. 'turu que tcdos rqont e so,banl. o ír1ao do SÍNHOR Íez Éto .'

Rua da Rio vermelho o 0l - Centro - km | 0O, CEP: óE524{00 - Eldora& do Carajá.yPA
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ANEXO Vrrr DECLARAçÃO DE NÃO VÍNCULO COM ÓRGÃO PÚBLTCO

A empresa , 

- 

portador do CNPI ne- tendo como seu sócio

r ..entante portadordoCPFn9-declaro,paraosfinsquesefizerem
necessários, que não possuo vínculo, direta ou indiretamente, com a Administração Pública de Eldorado do

Carajás-Pa ou, em conformidade com inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal.

EM, 
- 

DE DE 2022,

(ASSTNATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

tsaios 4120.'P@o q@ !úos vejant e solboni. o t roo éo SENHoR lez ista .

Rua da Rio vermelho o 0l - Cenrro - km 100, cEP: 68524400 - Eldorado do Carajá§/PA
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ANEXO rX MTNUTA DA ATA-DE REGISTRO DE PREÇOS DE PREçOS Ns
PREGAO ELETRONICO NS

Aos _ dia[s) do mês de __de dois mil e vinte e dois, O Município de Eldorado dos Carajás, através da

Fundo Municipal de Saúde de Eldorado dos Carajás, nos termos da Lei 8666/93 Lei nq 10.520, de 17 de iulho de

2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019, decreto Ne 7.892,

DE 23 DE JANEIRO DE 2013, DECRETO Ne 9.488 DE 30 DE AGOSTO DE 2018 e das demais normas legais

:olicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico para Registro de Preços,

. 
'.]RATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO NE SENVIçOS DE CONFECÇÃO DE

PRóTESES DENTÁRrAS supRrNDo AssIM A DEMANDA DE REABTLTTAçÂo nnorÉrrcA Dos

PACIENTES DA REDE PÚBLICÂ DO MUNICÍPIO DE ELDORADO DO CARAJAS - PA CONFORME

PORTARIA GMS73(O1/O4/2016). tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa(s) cujafs]

proposta(s) foi classificada(s) em primeiro lugar no certame supracitado.

As quantidade são estimadas e não constitui qualquer compromisso futuro para contratação, devendo ser

entregues apenas as quantidades solicitadas pela Fundo Municipal de Saúde de Eldorado do Carajás, de acordo

com a necessidade da mesma, nos locais determinadas nas ordens de compras ou serviços. Empresa:

XXXXXXXXXXXXXXIiXI0{XXXX; C.N.P.f. ne XXXXXXXXXXXXXXX, representada neste ato pelofa) Sr(aJ.

XXXX)OüXXXXXXXICüX, C.P.F. ne X)OOü)fiXüX e R.G. ne XXXXX)üX)«XXXXX.

ITEN

C USULÁ SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREçOS

A presente Ata de Registro de Preços teni validade por 72 (doze) meses contádos a partir da sua assinatura.

r.:rqrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a contratante não estará

.- ourigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços,

podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de

qualquer espécie ao fornecedor, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de

fornecimento em igualdade de condições.

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o compromisso de

atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as

condições estabelecidas, Íicando sujeito, inclusive, às penaliriades legalmente cabíveis pelo descumprimento de

quaisquer de suas cláusulas.

CúUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAçÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública

Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante préüa consulta ao contratante, desde que

devidamente comprovada a vantagem.

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem

UNI D. QUANT. VL, UNITDESCR./ESPECIF. VL TOTAL

lsoios 4120: 'Ílrs qüe todos vejot\ e soibotrl . o moo do S€NHi)R ftz isto

Rla da Rio vermelho " 0l - Centro - lm 100, CEP: 6E524-000 - EldoÍado do Ca.ajá§?A
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:rsJ da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contrâtante, para que este

indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata,

desde que este fornecimento não preiudique as obrigações assumidas com o Contratante.

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou

entidade, a cinquenta por cento dos quantitâtivos registrados na presente Atâ de Registro de Preços.

Parágrafo quarto: Os quantitativos referente as adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na

totalidade, ao dobro do quantitâtivo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador

a |gâos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

.- CúUSULA QUÂRTA. Do LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

O recebimento, o local e o prazo de entrega do matéria deverão ocorrer em 48 horas corridos acordo com as

especificações contidas na ordem de compras/serviço ou nota de empenho, de acordo com a necessidade e

interesse da secretaria solicitante podendo ocorrer em qualquer parte do município tanto na ária urbana quanto

I-,: rural.

CLÁUSULA QUIITTA . DO PAGAMENTO

1. Executadas e aceitâs as entregas, a CONTRATADA âpresentará a Nota Fiscal, medição e Certidôes no Protocolo

do na Fundo Municipal de Saúde de Eldorado do Carajás, CEP: 68524-000, para fins de pagâmento, mediante

ordem bancária creditada em contâ corrente do fornecedor, a partir do 154 (décimo quinto) dia útil do mês

jubsequente, conforme planelamento e disponibilidade financeira. As notas deverão ser entregues entre 15 a 30

de cada mês.

1.1. Os pagamentos serão realizados de acordo com o cronograma de desembolso (fisico-financeiro) determinado

pela Fundo Municipal de Saúde de Eldorado do Carajás, em se tratando de empresas declaradas como ME ou

EPP no período máxÍmo de 30 (trinta) dias para cada parcela da obrigação, e em consonância com a respectiva

,.r:ibilidade orçamenúria.

Z. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada das provas de regularidade para

com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal e relativa à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Carantia por

Tempo de Serviço (FGTS) e à Justiça do Trabalho (CNDT), demonstrando situação regular no cumprimento dos

r.ncargos sociais instÍtuídos por Iei.

.:rrndo Municipal de Saúde de Eldorado do Carajás reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da

atestação, os serviços ou produtos fornecidos que não estiverem em perfeitas condições ou estiverem em

desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.

4. A Fundo Municipal de Saúde de Eldorado do Carajás poderá deduzir do montante a pagar os valores

correspondentes a multâs ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Pregão

Dletrônico/SRP.

5. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obri

lsorjs 1120.'t10ç qúe locos v4om e sabon1.. a moo dc SENHoR fez islo
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financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de

. r ? !]ento.

,.. - Nos casos de eventuais antecipações de pagamentos, fica convencionado que será aplicado o percentual de

10% (dez por cento) de desconto sobre os valores disponibilizados.

6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante vencedora não tenha concorrido de alguma

forma para tânto, fica convencionado que a tâxa de compensação financeira devida pelo Fundo Municipal de

ir úrde de Eldorado do Carajás entre a datâ acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela,

será a seguinte:

EM=lxNxVP

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efeüvo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

l= (Tx) /365 => t = (6/100')/365 => I= 0,0001644

TX = Percentual da ta:<a anual = 670.

: -,A compensação financeira prevista nestâ condição será incluída em fatura a serapresentada posteriormente.

CLAUSUUI SEXTA'DAS CONDIçÔES DE FORNECTMENTO

A execução dos serviços ou fornecimento de produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido dos

serviços.

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a

cnregâ delês decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento, observando as normas e

obrigaçôes constantes no Edital, no Termo de Referência e nesta Ata de Registro de Preços.

CúUSULA SÉTIMA . DAs PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do obieto do Pregão Eletrônico para Registro de Preços, a Administraçâo da

entidade contratânte poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes sanções:

I - Advertência, que seÉ aplicada por meio de notificação via oficio, mediante contra recibo do representante

legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresâ licitante apresente

justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;

ll - multa de O,lo/o (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigaçôes

estabelecidas, até o máximo de 10Yo fdez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo

:,mo de 1.5 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

lll - multa de 107o (dez por cento) sobre o valor do material não entregue, no caso de inexecução total ou parcial

do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contâdo da comunicação oficial, sem

embargo de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do

objeto o qual íoi registrado os prazos
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Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administrâção Pública, pelo prazo de até 05

(cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinântes

da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a

licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não fornecer ou prestar serviços, deixar de

rrrrregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, enseiar o retardamento da

execuçâo do seu obleto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do ob.ieto pactuado, comportar-se

de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Segpndo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser

.'-.licadâs juntamente com as dos incisos "ll" e "lll", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo

:sso, no prazo de 05 (cincoJ dias úteis.

r-, Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,

responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela

Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da

entidade contratante, e no caso de suspensão de licitar, o licitânte deverá ser descredenciado por igual período,

sem prejuízo das multas previstâs no Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREçOS: Quando, por motivo superveniente, o preço registrado

tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:

8.1 Convocar o contratado üsando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo

lercado;

8.2 Frustrada a negociação, liberar o contratado do compromisso assumido;

8.3 Convocar os demais classiÍicados para conceder igual oportunidâde de negociação.

8.4 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o classificado, mediante oferta de

l ificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

. uberar o contratado do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as

justificativas seiam motivadamente aceÍtas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de compras;

8.6 Convocar os demais contratados para conceder igual oportunidade de negociação.

8.7 Não logrando êxito nas negociaçôes, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Registro de

Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtençâo de contratação mais vantajosa.

8.8 Em caso de desequilíbrio da equação econômico-Íinanceira, será adotado o critério de revisão, como forma de

restabelecer as condições originalmente pactuadas.

8.9 A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a

ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização dâ proposta, que importe, diretamente, em

majorâção de seus encargos.
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8.10 Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior,

':1 ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de

,iLcrnória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

8.11 Dentre os fatos ensejadores da revisâo, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo

caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como

aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de

reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supere o

prazo de um ano.

8.12 Não será concedida a revisão quando:

8.13 Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;

\-, 8.14 O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva

,r :rpós a finalização da vigência da Ata;

8.15 Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte

Ínteressada;

8.16 A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse

âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

, .'.USULA NONA . DAS CONDIçÕES DE RECEBIMETIITO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

O recebimento do obieto constânte da presente ata está condicionado à observância de suas especificações

técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado

pela contratante.

Parágrafo Primeiro: Os serviços ou produtos deverão ser de ótima qualidade, e deverão ser executado ou

íornecidos no meio de comunicação constante na ordem de serviços, ordem de compras ou nota de empenho,

acompanhados das respectivas notas Íiscais;

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:

I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade dos serviços ou

produtos com as especificações constantes da proposta da empresa.

" Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos serviços ou produtos e sua consequente

aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias

úteis após o recebimento provisório.

CLÁUSULA DÉCIMA . Do CANCEIITMENTO DA ÂTA DE REGISTRO DE PREçOS

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo

, :,--Ífico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

A pedido, quando:

l. comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força

mator;

Il. o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços
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mercado dos insumos que cornpõem o custo do serviços.

III. Por iniciativa do Ministério da lustiça, quando:

IV. não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no

mercado;

perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;

VI. por razões de interesse público, deüdamente, motivadas e justificadas;

VII. não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;

VIII. nâo comparecer ou se recusar â retirâr, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro

de Preços;

,r(. caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de

Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUToRIzAÇÃo PARA AQUISIçÂ0 E EMISsÂo DAs oRDENS DE coMPRA

ou sERvrços

As aquisições do obieto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela contratante.

Parágrafo Único: A emissão das ordens de serviços ou ordem de compras, sua retificação ou cancelamento, total

ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante.

CúUsUtA DÉCIMA SEGUNDA . Dos ACRÉscIMos E sUPREssÔEs

O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, quantitativos

. r')eriores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até 25% fvinte e cinco por cento) de acordo

r ., o § 1e do art.65, da Lei ne 8.666/93.

Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contrataçâo se dará pela ordem de registro e na

razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.

Parágrafo Segundo: A supressão dos serviços ou produtos registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial, a

critério dâ Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4e do artigo 15 da Lei np 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA . DOS PREçOS E LOTES DOS ITENS DE FORNECIMENTO OU SERVIçOS

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de Preços.

Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (RSJ, serâo fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses,

contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA . DAS OBRIGAçÔES DO FORNECEDOR

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constántes no edital, Termo de referência e ata de

registro de preços, sem preiuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.

cLÁUsUH DÉCIMÂ QUINTA. DAs oBRIGAÇÔES DA CoNTRATANTE

São obrigações do contratante, as constantes no edital, termo de Referência e ata de registro de preços:

"arágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(sJ da(sl Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(sJ da contratada, após a efetiva

r Lrega dos produtos e emissão do Termo de Recebimento.

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto licitado por intermédio do fiscal especial

lsoios 4T2o 'P6o que todasvejdnl e saibdol . o núo do SENIiOR lez isto .'

Rua da Rio vermelho o 0l - Centro - km 100, CEP: ó8524-000 - Eldorado do Canjás/PA

te



I

-rsófãtlodo CaraJás
PREFEII'URA DE ETDORADO DO CARAIÁS

DEPARTAMENTO DE LTCTTAçÃO - Cpl

designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

ct"Áusum oÉcrua sExrA - DAs DrsposlçôEs FINAIS

Integram esta Ata o Edital do Pregâo Eletrônico para Registro de Preços e â proposta da empresa classificada em

1q lugar.

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições

constantes das Leis ne 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis.

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição

indispensável para sua eÍicácia, será providenciada pelo Contratante.

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas

administrativamente, serâo processadas e iulgadas no foro da cidade de Eldorado dos Caraiás, com exclusão de

\-, qualquer outro.
' .'or estârem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma,

rLd presença das testemunhas que também o subscrevem.

Eldorado dos Caraiás - PA, em 
- 

de 

- 

de

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CARAJÁS

CONTRÁTANTE

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
CNPJ N'

CONTRATADA
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.r no CNPI (MF) sob o n.e estabelecida doravante denominada

simplesmente contratada, neste ato representada por 

- 

portador da Cédula de Identidade n.s

e CPF [MF) n.q celebram o presente contrato, do qual serão partes integrantes o

edital do Pregão Eletrônico n.e 

-/ 
_- e a proposta apresentada pela contratada, sujeitando-se o contratante e a

contratada às normas disciplinares das Leis ne 8.666 /1993 e 10.520 /2002, Decreto 10.024 de 20 de Setembro de

2019 e suas alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições que se seguem:

.-, CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. o presente conrrato tem como objero: CONTRATAçÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARÁ

PRESTAÇÃO DE SERVrçOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRnS SUPRTNDO ASSIM A

DEMANDA DE REABILITAçÃO TNOTÉNCA DOS PACIENTES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE

!LDORADO DO CARÁIAS - PA CONFORME PORTARTA GM573(OL/O4/2016',).

1. Os preços dos serviços são aqueles constantes da Planilha apresentada pela contratada, sendo que o valor total

do contrato é de R$ _
2. Os quântitativos indicados na Planilha constante do Anexo I do edital do Pregão Eletrônico são meramente

:nativos, não acarretando à Administração do contratante qualquer obrigação quânto a sua execução ou

pagamento.

3. As despesas oriunda do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária: )o(XXXXXXXXXX

CúUSULA TERCEIRA . DoS PRÂzOs

\-. 1. A CONTRATADA ficará obrigada cumprir os prazos apresentados em sua proposta e aceitos pela administração

para execuçâo dos serviços, contado do recebimento da autorização de serviço expedida pela Fundo Municipal de

Saúde de Eldorado dos Carajás.

2. Eventuais fornecimento deverão ser iniciados em de imediato para a entrega a contar da notificação da

fiscalização do CONTRATANTE, sem prejuízo de outros serviços autorizados para execução

CIÁUSUIJI QUARTA - DO AMPARO LEGAL

' A lavratura do presente contrato decorre da realização do Pregâo Eletrônico realizado com fundamento na Lei

np 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei ne 8.666/93 Decreto 10.014 de 20 de Setembro de 2019.

CúUSULA QUINTÂ - DA ExEcUçÂo Do coNTRATo

1. A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos

preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as

r.sições de direito privado, na forma do artigo 54 da Lei n.s 8.666/93 combinado com o inciso Xll, do artigo 55,

do mesmo diploma legal.
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ANEXO X MINUTA DE CONTRATO

O Município de Eldorado dos Carajás, através da Fundo Municipal de Saúde de Eldorado do Carajás, neste ato

denominado contratante, com seguinte endereço Rua da Rio vermelho e 01 - Centro - km 100, CEP: 68524-000,

',rresentado pelo Sr.ê Prefeita Municipal lara Braga Miranda, e de outro lado a empresa

r{
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cúusum sexm - oaucÊrvcn r oa ErIcÁcre

1. A vigência deste contrato será 
--/-/-à -/-/-, 

contados da data da sua assinatura, tendo

início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

crÁusura sÉrrue - Dos ENcARcos Do coNTRATÁNTE

1. Caberá ao contratante:

1.1 - permitir acesso dos técnicos da contratada às instalações do contratante para execução dos servÍços

'r'rstantes do objeto;

.- - prestâr as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da contratada;

1.3 - rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as especificações constantes do

Anexo I do edital do Pregão eletrônico n.'-/-;
1.4 - impedir que terceiros executem os serviços objeto deste contrato;

1.5 - solicitar que seia refeito o serviço que não atenda às especiÍicações constantes do anexo i do edital do

pregão n." 

-/- 
e conforme cronograma da secretaria requisitante.

1.6 - atestar as faturas correspondentes e supervisionar o serviço, por intermédio da secretaria de serviços gerais

do contratante.

CúUSULA oITAvA. DOs ENCARGOS DA CONTRATADÂ

1- Caberá à contratada:

f.7 - responder, em relação aos seus técnicos, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, táis

como:

al salários;

b) seguros de acidente;

r\as, impostos e contúbuições;

ú ) indenizaçôes;

e) vales-refeição;

0 vales-transporte; e

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

1.2 - manter os seus técnicos sujeitos às normas disciplinares do contratante quando em trabalho no órgão,

porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;

1.3 - manter os seus técnicos identiÍicados por crachá, quando em trabalho no órgão, devendo substituir

imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do

contratante;

1.4 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente aos móveis, e outros bens de propriedade do

contratante, quando esses tenham sido ocasionados por seus técnicos durante a prestação dos serviços alvo deste

contrato;

1.5 - arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus técnicos no
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,i.i.) - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços

efetuados referentes ao objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou

dos materiais usados;

1,.7 - refazer os serviços que forern rejeitados no prazo de 05 (cÍnco) dias úteis, contados do recebimento da

comunicação;

1.8 - usar a melhor técnica possível para a execução dos serviços objeto deste contrato;

1.9 - submeter à fiscalização do contratante de todos os veículos a serem empregados nos serviços antes da sua

execução;

1.15 - comunicar à secretaria de infra estrutura e obras do contratante qualquer anormalidade de caráter

Lrrgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

l.16 - manter-se em compatibilidade com as obrigações a serem assumidâs e com todas as condições de

habilitação e qualificação exigidas neste contrato durante toda a execução do contrato.

cLÁUsULÁ N0NA . DAs oBRIGAÇÕES soCIAIs, CoMERCTAIS E FISCAIS

1. À contratada caberá, ainda:

assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigâções sociais previstos na

legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldálos na época própria, vez que os seus empregados não

mânterão nenhum vínculo empregatício com o contratante;

L.2 - assumir, támbém, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação

específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no

decorrer do desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência do

contratante;

1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas a este contrato,

originariamente ou vinculados por pr;evenção, conexão ou continência; e

1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução deste

aJ],)trato.

2. A inadimplência da contratada, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a

responsabilidade por seu pagamento à administração do contratante, nem poderá onerar o objeto deste contrato,

razão pela quâl a contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o

a 3ntrâtante.

, .JSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAçÔES GERAIS

1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

1.1 - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do contratante

durante a prestação dos serviços, obieto deste contrato;

1.2 - é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste contrâto, salvo se houver
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prévia autorização da Administração do contratante;

1.3 - é vedada a subcontratação de outra empresa para a prestação dos serviços objeto deste contrato.
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1.4- Arcar com todas as revisões durante a garantia.

crÁusum oÉcttrtA PRIMEIRA - Do AC0MPANHAMENTo E DA FrscAlrzAçÃo

.. A execução dos serviços obleto deste contrato será acompanhada e fiscalizada por do contratante, designado

para esse fim.

2. O servidor do contratante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos

serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

' 4s decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a

, , ,i ,dade competente da Secretaria Municipal de Saúde Municipal de Eldorado dos Carajás, em tempo hábil, para

a adoção das medidas convenientes.

4. A contratâda deverá manter preposto para represenú-la durante a execução deste contrato, desde que aceito

pela administração do contratânte.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. DÁ ATESTAÇÃ0

1. A atestação da execução dos serviços caberá à servidor do contrâtante designado para fim representando o

contratante.

cLÁUsUtA DÉCIMÂ TERCEIRA - DA DESPESA

1- As despesas decorrentes do fornecimento do objeto licitado correrão por conta da Dotação Orçamentária

Própria do(s) Órgãos que compõe a AdmÍnistração Publica Municipal. XXXXXXXXXXXXXXXX

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Do PAGAMENTo

1. Executados e aceitos os serviços, a contratada apresentârá a Nota Fiscal/Fatura no Setor Financeiro da

Secretaria Municipal de Saúde de Eldorado dos Carajás, situado na Rua da Rio vermelho q 01 - Centro - km 100,

CEP: 68524-000, para fins de liquidação e pagamento, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou

: .;,ie nominal ao fornecedor, até o 304 [trigésimo) dia útil contado da entrega dos documentos.

\-/ 2. O contratante reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços executâdos não

estiverem de acordo com a especiÍicação apresentada e aceita.

3. O contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações

devidas pela contratada, nos termos deste contrato.

.!. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação

financeira e previdenciária, sem que isso gere direito a alteração de preços, compensação Íinanceira ou aplicação

de penalidade ao contratante.

5. O prazo de pagamento da execução dos serviços será contado a partir da data final do período de

adimplemento de cada parcela.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma

forma para tanto, fica convencionado que a tâxa de compensação financeira devida pelo contratante, entre a data

acima referida e a correspondente âo efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a aplicaçào,;da

seguinte fórmula: llil
ü
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EM=lxNxVP

onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data previstâ para o pagamento e a do efetivo pagamento;

ÍP = Valor da parcela pertinente a ser paga;

I = Índice de compensação financeira, assim apurado;

I= TX ==> r = (6/100J ==> I= 0,00016438

365 365

TX - Percentual da taxa anual = 60lo

A compensação financeira prevista nesta condição será incluída na fatura do mês seguinte ao da ocorrência.

5.3 - O pagamento mensal dos serviços somente poderá ser efetuado após a apresentação da nota fiscal/fatura

atestada por servidor designado, conforme disposto no art. 67 da Lei n.e 8.666/93, e veriÍicação da regularidade da

licitante vencedora iunto à Seguridade Social - CND e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - CRF.

cLÁUsULÂ DÉCIMA QUINTA . DÂ ALTERAçÃ0 DO CONTRATO

-. O presente contrato poderá ser alterado caso haia interesse da administração , nos casos previstos na Lei n.e

8.666/93, desde que haja interesse dà Administrâção com a apresentação das devidas justificativas.

cLÁUsULÂ DÉCIMA sExTA - Do AUMEI{T0 oU SUPRESSÃo

1. No interesse da Administração do contratante, o valor inicial atualizado deste contrato poderá ser aumentado

ou suprimido ato o limite de 250lo (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 7e e 2e, da

,ei t.e 8.666/93.

1.1 - A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas corrdições contratadas, os acréscimos ou supressões que se

fizerem necessários; e

1.2 - nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, exceto as supressões

'esultantes de acordo entre as partes.

i ,'.USUUI DÉCIMA SÉTIMA . DÁS PENALIDADES

1. O atraso injustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das obrigações estabelecidas no contrato

sujeitará a contratada à multa de 0,5o/o {zero vírgula cinco por cento) por dia e por ocorrência, até o máximo de

10%o (dez por centol sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma

vez comunicada ofi cialmente.

2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a administração do contratante poderá, garantida a

prévia defesa, aplicar à contratada as seguintes sanções:

2.1 - advertência;

2.2 - multa de l0o/o (dez por cento) sobre o valor total do contrâto, no caso de inexecução total do obleto

contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

2.3 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administraçã

CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

o o

lsoies 4120. 'fuo que lúos rcjoÍ'. e sobom. a moo do SENHoR fez isto .'
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2.4 - declaraçáo de inidoneidade para licitar ou contratâr com a Administração Pública enquanto perdurarem os

,'ivos determinantes da punição ou até que seia promoüda a reabilitação perante a própria autoridade que

-rr/coll a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a administração do contratante pelos

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

3. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a contratada estará sujeita às penalidades tratadas nos itens 1e

2 desta cláusula:

3.1 - pelo atraso na execução dos serviços, em relação ao prâzo proposto e âceito;

3.2 - pela recusa em substituir quâlquer material defeituoso empregado na execução dos serviços, que vier a ser

reieitado, caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo cie 5 (cinco) dias úteis, contado da data da re.ieição;

e

3.3 - por recusar refazer qualquer serviço que vier a ser reieitado caracterizada se a medida não se efetivar no

prazo de 5 fcinco) dias úteis, contados da data de rejeição.

4. Além das penalidades citadas, a contratada ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no cadastro

de fornecedores do contratante e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.s

8.666/93.

5. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela administração do

,.):ratante, em relação a um dos eventos arrolados no item 3 desta cláusula, a contratada Íicará isenta das

,,e ualidades mencionadas.

6. As sânções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a

Administração do contratante, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administrâção pública

poderão ser aplicadas à contratada juntâmente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem

efetuados.

CLÁUSULA DÉCIMA oITAvA. DA REscTsÂo

1. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisãg conforme disposto nos artigos 77 a80 da Lei

n.a 8.666/93.

1.1 - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o

contraditório e a ampla defesa.

2. A rescisão deste contrato poderá ser:

2.1 - determinadâ por ato unilateral e escrito da administração do contratante, nos câsos enumerados nos incisos

I a XII e XVII do artigo 78 da lei n.e 8.666/93, notificando-se a contratada com a antecedência mínima de 30

(trinta) dias corridos;

- amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a administraçâo do contratante; ou

-.r; - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada

autoridade competente.

CLÁUSULA DÉCIMA NoNA - DÂ VINCULAçÃo Ao EDITAL E Á PRoPoSTA DA C0NTRATADA

lsofus 4120. 'tuo qLÊ lodos vejoo\ e soboí,,1.. o n io dg SENHOR Íez sto
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1. Este contrato fica ünculado aos termos do Pregão Eletrônico n.e 

-/- 
e aos termos das propostas da

contratada.

crÁusumvrcÉsrMA - Do FoRo

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administraüvamente,

. r.'i r processadas e iulgadas no Foro da cidade de Eldorado dos Carajás, com exclusão de qualquer outro, por mais

pr,vilegiado que seia.

2. E,para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e

forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes,

contratante e contratada, e pelâs testemunhas abaixo.

Eldorado dos Carajás - PA, em _ de 2022

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1
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