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...,ao ELETRÔNICO Ne 9 /2022-Ot4-SRp
I'ROCESSO ADMINISTRATIVO N9 9 / 2022 -O14.SRP
DATA DE ABERTURA: 13/04/2022
MODO DE DISPUTA: ABERTO

o tttuNtcÍpro DE ELDoRADo Dos cARAJÁs, ronNa púslrco, rARA coNHECTMENTo Dos rNTEREssADos,
.;rrE A nREFEITURÁ MUNICInAL, Rrnlrznpí LICITAçÂo, rARA REGtsrRo DE pREÇos NA MoDALIDADE
pREGÃo, NA FoRMA elErRôulce, cotr,t cRIrÉnto DE ,ULGAMENTo MEN0R pREço poR trEM, Nos
TERMOS DA LEI N9 10.520, DE 17 DE JUTHO DE 2002, DO DECRETO N9 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE
20L9, DO DECRETO N9 7.746, DE OS DE IUNHO DE 2072, DO DECRETO N' 8.538, DE 06 DE OUTUBRO DE
2015, DECRETO 7892, DECRETO NS 9.488/18 API.ICANDO-SE, SUBSIDIARIAMENTE, A LEI NS 8.666, DE 21
DE luNHo DE 1993, r as ExlcÊrvclas ESTABELECIDAS NESTE EDITAL. LEI CoMILEMENTAR Ne 123106 E
147 /zor4, suBslDrARrAMENTE, PELA LEr Ne 8.666193 E DEMATS LEGtsrAçÃo, soB As coNDrçÕEs
:tsrABELEctDAs NEsrE ATo coNvocATóRIo E ANExos.

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e
monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica
www.portâldecompraspublicas.com.br. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o
processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao editâ|, apoiado pela sua equipe
responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública lra internet; veriticar a conformidade da proposta com

risitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condiçÕes de habilitação;
examinar e decidir os recurscs, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão;

,..-lrcar o vencedor do certame; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente
instruído a autoridade responsável pela adjudicação e propor a homologação.

DATA E HORA DE INICIO DAS
PROPOSTAS:

DATA E HORA LIMITE PARA
IMPUGN o:

LOCAL:
VALOR O

MODO DE DISPUTA
ABERTO

1. DOOBIETO.

I rtrjeto da presente licitâção é a escolha da propostâ mais vantajosa para SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER

DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ELDORÁDO DO CARAIÁS.

1.1. A licitação será dividida em ITENS, conforme Labela constante do Termo de Referência, facultando-se ao

licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse

óncÂos rrurEnessADoS:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS

DATA E HORA FINAL DAS PROPOSTAS:

12H:00 M DODÍA 01/04/2022 (HOú

12H:00 M DO DrA 08/04//2022 (HORÁRIO DE BRASíLrA)

RIO DE BRASiLIA)

14H:00 M DO DIA 13 HORARIO DE BRASILIA04 2022

14H:01 M DODtAT3/04/2022 (HORÁRIO DE BRASÍLrAI.
DATÁ DE ABERTURA DAS PROPOSTAS -

SESSÂO PÚBLICÂ:
www.oortaldecomorasnublicas.com.br

SIGILOSO
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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.

2. DOREGTSTRODEPREçOS

2.1. As regras reÍerentes aos órgâos gerenciador e participântes, bem como a eventuais adesôes sào as que

r . ., til,r da minuta de Ata de Registro de Preços.

3. DO CREDENCIÂüENTO.

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

participação dos interessados na modalidade LICITATÓRIA PREGÂ0, em sua FORMA ELETRÔNICA.

'' '1. 0 cadastro deverá ser feito no Pcrrtal de Compras Públicas, no sítio www.porütldecornoraspublícas.com.br:

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

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

Pregão.

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

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

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

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

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

PUBLICAS e mantê-los atualizadc,s .iunto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder,

irnediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem

.:iàtualizados.

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

habilitação

- Poderão participar deste Pregãc interessados cuio ramo de atividade seia compatível com o objeto desta

..j Lação, e que este,âm com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS.

4.2. Serâ concedido tratamento 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

individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar ne 123, de 2006.

4.3. NÃo PoDERÁO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÂO 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(s) anexo(s);

4.3.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e

responder administrativa ou judicialmente;

4.3,4. Que se enquadrem nas vedaçóes preüstas no artigo 9q da Lei nq 8.666, de 1993;

.1.3.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

4.3.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
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4.3.7.Organizaçóes da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão ns

- : 5,/2 014-TCU-Plenário).

*..T. COMO CONDIÇÃO PARA PARTICIPAçÃO No PREGÃO, A LICITANTE ASSINALARÁ "SIM" oU "NÂo" EM CAMPo

PRÓPRIo DO SISTEMA ELETRÔNICo, RELATIVo ÀS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

4,4,1.Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3'da Lei Complementâr nq 123, de 2006, estando apta a

usufruir 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 participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno

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

íavorecido previsto na Lei Complementar ne 723, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno

)orte.

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

',,rílarências posteriores;

4.4.5.Que não emprega menor de 1B anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de

16 anos, salvo menor, a partir de L4 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7', X/ülll, da

Constituição;

4.4.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nq 2,

de 16 de setembro de 2009.

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 III do art.5q da Constituição Federal;

4.4,8. Apresentar o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores. SICAF. lunto a documentação de

habilitação devidamente atualizado sem pendencias.

r ,leclaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em

.. , L' neste Edital.

5. DÂAPnEmITâçJODâ PtríIPrOSirA E DOS IX)CIIIEImOS DE HABILTTAçÃO.

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

documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o

r.i|io estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de

envio dessa documentação.

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de

chave de acesso e senha.
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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 ne 1,23, de 2006.

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

rrCo responsável pelo ônus decor;ente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens

;relo 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

somente 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(aJ e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

6. DOPNEEiICHIilENroD./IPHTPOSTÀ

6.1. O LICITANTE DEVERT{ ENVIAR SUA PROPOSTA MEDIANTE O PREENCHIMENTO, NO SISTEMA ELETRÔNICO,

DOS SEGUINTES 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;

'I -l'ôdas 
as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

.i)s valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas,

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

serviços.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta 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, a contar da data de sua apresentação.

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

públicas, quando participarem de licitações públicas;

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

,rr"asia que venha indicar a mesma.

7, DA ABf,RTURÂ DA §§lq CL§IPIGÀçÁO DÂ§ PROPOSTÂ§ E:PONüUTJâçf,O D§ IÁNCES

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

Iocal indicados neste Editâ1.

)'a) Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam

r onformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vÍcios insanáveis ou não apresentem as

especificações técnicas exigidas no Termo de Referência
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7.2,1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

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

real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu iulgamento definitivo em sentido contrário, levado

a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente âs propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase

-1e lances.

;.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o(aJ Pregoeiro(a) e os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivâmente por meio do sistema

eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignâdo no registro.

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

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

, cglas estabelecidas no Edital.

7.7. O licitânte somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último

por ele 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

Iances intermediários quanto em relaçâo à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 0,02(dois)

centavos.

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

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

descartados pelo sistema os respectivos lances.

7.10. Será adotado para o envio de lances no nregão eletrônico o modo de disnuta "ABERTO. em que os

r.icrtantes 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 últirnos dois minutos do período de duração da

sessão pública.

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

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

intermediários.

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

automaticamente.

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

assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da

consecução do melhor preço.

7,15. Em caso de falha no sistema, os lances ern desacordo com os subitens anteriores deverão ser

lsoios 41.20 'Pata que loctos vejanl e sdibon1.. a nlco do S{NHOR íez ista
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..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

!ance registrado, vedada a identificação do licitante.

l, No caso de desconexâo 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

sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressâ do(a) Pregoeiro(a) aos

participantes do certame, publicada no Portal de Compras Públicas,

, r tT: //www.portaldecompraspublicas.com.br. quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura. E

\-, será reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo(a) Pregoeiro(a) aos

participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

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

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

,.L,rrada a etapa de lances, será efetivada a veriÍicação automática, junto à Receita Federal, do porte da

e-rlidade empresarial. O sistema iderrtificará 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,

regulamentada pelo Decreto nq 8.538, de 2015.
- ;.2. Nessas condições, as propostâs de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na

faixa de até 5%o (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a

primeira colocada.

7.23. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma últimâ ofertâ para

desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 [cinco) minutos

i )]1trolados 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 5olo (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo

direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

. r. llo caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se

errcontrem nos intervalos estâbelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se

identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.26. Quando houver propostas beneÍiciadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o

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

, nforme regulamento.
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7,27, A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que

.'-ó poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lancesl, ou entre lances finais da fase fechada do

.rrodo de disputa aberto e fechado.

7.28. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no Art. 30,

§ 20, da LEI Ns 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:

7 .28.L. Produzidos no país;

- 28.2. Produzidos por empresas brasileiras;

.-4.3. Produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.28.4. Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para

pessoa com deficiêncÍa ou para reabilitado 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(al pregoeiro(a) deverá encaminhar, pelo sistema

eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor

proposta, 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 Iicitantes.

7.3O.2.O{a) pregoeiro(a) solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (DUAS) horas, envie a

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

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

apresentados.

, 
' 
rós a negociação do preço, o(al Pregoeiro(a) iniciará a fase de aceitação e iulgamento da proposta.

r. dA ACETTABTLII)ÁDE IIA P*(FOSTIYH|CEIXTBÀ

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

adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relaçâo ao máximo estipulado para contratação neste Edital

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

L0.0z4 /2079.

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

fixado (Acórdão n, 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço mânifestamente inexequível do produto

(cinquenta por cento Jart.48, inciso Il, 1'a lei: 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 respectivos

encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se

referirem a materiais e instalaçôes de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à

totalidade da remuneração
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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 indícÍos que fundamentam a suspeita;

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

saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com,

'!o rnínimo, VINTE E QUATRO HORAS DE ANTECEDÊNCIA, e a ocorrência será regisrada em ara;

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 proposta.

8.5,1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo(a) Pregoeiro(a) por solicitação escritâ e justificada do

Iicitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo(a) Pregoeiro[a).

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

características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras

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

se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo(a) Pregoeiro(a), sem pre.juízo do seu ulterior envio pelo

sistema eletrônico, sob pena de não âceitação da propostâ,

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. Se a proposta ou Iance vencedor for desclassificado, o[a] Pregoeirofa) examinará a proposta ou lance

subsequente, e, assim sucessivamentL:, na ordem de classificação.

E.7. Havendo necessidade, o(a) Pregoeiro(aJ suspenderá a sessão, inforinando no "chat" a nova data e horário para

a sua continuidade.

8.8. O[a] Pregoeiro(a) poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que

apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em

condições diversas das previstas neste Edital.

::i.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 seja obtido preço melhor.

8.8,2.A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais Iicitântes.

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

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

. /ciitual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e +5 da LC n0 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,

observado o disposto neste Edital.

9. DAHÂBILITAçÂO.

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

primeiro lugar, a pregoeira verificará o eventual descumprinrento das condiçôes de participa
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especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contrâtação,

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

v.1.1. Possuir Cadastro do Portâl 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.nortaldatrarrsoarencia.gov.br/ );

9,1.3.Cadastro Nacional de Condenaçôes Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo

l--olselho Nacional de lustiça (ww,rl.cnj.jus.br/implobidade_adm/consultar requerido.php ).

9,1.4, Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU

brlords/flu= 1660:3:0

9.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário,

por força do artigo 72 da Lei n' 8.429, de 7992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela

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

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

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

Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no

Relatório de Ocorrências Impeditivâs Indiretas.

9.L.5.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento

similares, dentre outros.

9.1.S.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

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

participação.

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

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

para aceitação da proposta subsequente.

9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será veriÍicada por meio do PORTAL

DE COMPRAS PUBLICAS, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação

econômica Íinanceira e habilitação técnica.

9.2.1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovaçóes constantes do PORTAL DE COMPRAS

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

apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

9.2.2. O descumprimento do suÚitem acima implicaÉ a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios

.:rônicos oficiais emissores de certidões feita pela Pregoeira lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ôesl

válida(s), conforme art.43, §3e, do Decreto 10.024, de 2019.

9.3. Havendo a necessidade de envio 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 sÍstema, no prazo de OZ (DUAS) HORAS, sob pena de inabilitaçào.

httos: //contas.tcu.sov
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9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos

documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPI/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente

permitidos.

'i. 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 estâr em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza,

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.6.1. Serão aceitos registros de CNP| de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos

rrer"tinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas

i. i ,)'illuições.

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

relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

9.8. HABILITAçÂO IURiDICÂ:

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

Comercial da respectiva sede;

9.8.2.Em se trâtando de microempreendedor individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor

Individual - CCMEI, cuia aceitação Íicará condicionada à verificação da autenticidade no sítio

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

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na funta Comercial da respectiva

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

9,8.4,Inscrição 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;

q.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas lurídicas do

,.,.1i de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

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

aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas.furídicas da

respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei ns 5.764,de 197l;

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 enquadramehto de micro empresa ou empresa de pequeno porte emitida pela iunta

comercial do estado da empresa;

9.9. REGULÂRIDADE FISCÁL E TRABALHISTA:

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

)untamente com o QSA, conforme o caso;

qr
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9.9.2.Prova de regularidade Íiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida

: untamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) 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, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n0 1.751, de

02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.9.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.9,4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a iustiça do rabalho, 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-l,ei ne 5.452, de 10 de maio de 1943;

9.9.5. Prova de regularidade iunto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa coniunta iunto aos Tributos

Estaduais e Certidão Negativâ da Dívida Ativa, emitidâ pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for

. ed iada;

9.9,6,Prova de regularidade lunto à Fazenda Municipal, atrâvés dâ 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. Ceúidão negativa iunto ao município de Eldorado do Carajás, emitidâ pelo depârtamento de tributos do

município ou pelo site. https://eldoradodocaraias-

pa.nobesistemas.com.brltributos /document validator/new#, a mesma também poderá ser solicitada

através do E-mail: tributos@eldoradodocaraias.na.gov.br.

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

9.9.9.Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresâ de pequeno

porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,

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

9,10. QUALIFICAçÃO ECONÔMtCO.FINANCEIRA.

9,10.1. Certidão Negativa de falência, de recuperação iudicial ou extrajudicial (Lei ne 11.101, de 9.2.2005),

expedida pelo distribuidor da sede da empresa e no âmbito federal, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que

esteia dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;

9.10.2. Certidão Simplificada da runta Comercial do Estâdo do domicilio ou sede da Iicitante emitida nos

últimos 60 dias;

9.10.3. Certidão Especifica da lunta Comercial do Estado do domicilio ou sede da licitante emitida nos últimos

60 dias;

9-10.4. Balanço patrimonial e demonstrações conlábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados

na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituiçâo por balancetes

ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oÍiciais quando encerrado há mais de 3

(três) meses da data de apresentação da proposta;
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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;

9.1'0.4'2. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de Iei ou contrato sociâl/estatuto social.

9.10.4'3. Caso o licitanÍe seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última

auditoria contábil-finânceira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei ne 5.764, de 1971, ou de uma declaração,

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

9.10.4.4, Deverâ apresentar .junto ao balanço o termo de abertura e encerramento do mesmo.

9.10.4.5. Certidão de regularidade do profissional (ContadorJ que atesta o balanço patrimonial

dentro do prazo de validade;

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

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SGl e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 [ um) resultantes da aplicação

das fórmulas:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG=

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Total
SG=

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Circulante

LC = Passivo Circulante

L10.6. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez

Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, 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 vâlor estimado da contratação ou do item pertinente.

9.11. QUALIFICÁçÃO TÉCNICA.

9.11.1. Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em características,

quantidades e prazos com o objetD da licitação - Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(sl por pessoa

jurídica de direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá este ser com firma

reconhecida de quem o subscreveu, os atestados devera ser apresentado com quântitativos igual o similar,

podendo a administraçâo solicitar diligencia no mesmo.

DEMAIS DOCUMEIiITOS OBRIGA'tÓNIO IUNTO A HEBILITAçÂO tURÍDICA

Proposta de preços; (apresentar em papel timbrâdo da empresa).

Declaração de suieição às condições estabelecidas no edital e de inexistência de fatos supervenientes impeditivos

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

I r-irção nos termos do inciso U(XIII, art. 7e da constituição federal; (apresentar em papel timbrado da

I,presa)
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Declaração de elaboração independente de proposta; (apreserrtar em papel timbrado da empresa).

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

Declaração de idoneidade; (apresentar em papel timbrado da empresaJ.

Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação; fapresentar em papel timbrado da empresa).

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

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

,rrlas 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 constâtada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e

.-. trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 fcinco) dias úteis, após a declaração do vencedor,

' ',rvar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública,

qirando requerida pelo licitante, mediante apresentação de iustificativa.

9.14. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitâção do

licitânte, sem preiuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes

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

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

concedido o mesmo prazo para regularização.

9,15, Havendo necessÍdade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o(a) Pregoeiro(a) suspenderá a

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

9,16. Será inabilitado o licitânte que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos

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

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

nova veriÍicação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arügos 44 e 45 da LC ne 123,

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

9.18. Constatado o atendimento às exigências de habilitação Íixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

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

contar da solicitação da Pregoeira no sistema eletrônico e deverá:

10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em umâ via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou

ressalvas, devendo a última folh* ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

10.1.2, Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

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

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

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

procedência, vinculam a Contratada.
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10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor
globaf em algarismos e por extenso (art. 5e da Lei nc 8 .666/93).

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

' li" ergência 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 Editâl, sem conter alternativas

de preço ou de qualquer outra condição que induza o lulgamento a mais de um resultado, sob pena de

desclassificação.

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

corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça ünculo à proposta de outro licitante.

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

disponíveis na internet, após a homologação.

10.7. A administração quando entender que os valores estão inexequível poderá solicitar eventuais empresas a

planilha de composiçâo iuntâmente com notas fiscais de entrada de acordo o 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.
'

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 trintâ minutos,

l.a que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivadâ, isto é, indicando contra qual(is)

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

11.2. Havendo quem se manifeste, cabeÉ o(a) Pregoeiro(a) verificar a tempestiüdade 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(aJ não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições

de admissibilidade do recurso.

11.2,2, 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 para apresentar

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

irpresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa

de seus interesses.

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

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste

12. DA REÂBERTURA DÂ SESSÂO PÚSTTCA.

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
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12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão

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

anulados e os que dele dependam.

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

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

trabalhista, nos termos do art. 43, §1e da LC ne 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos

..liâtamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

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

72,2,L, A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), 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

aOMPRAS PUBLICAS, sendo responsabilidade do Iicitante manter seus dados cadastrais atualizados.

13. DA ADJUDICAçÂO E flOiIOLOGÂçÃO.

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

haia interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos âpresentados.

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

.' rcedimento licitatório.

14. DÂGARANTIADE EXECUçÃO.

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

15. DÂ ATA DE nEGrSrnO'DE PnrçO§'
r q.1. Homologado o resultâdo da lici.ação, terá o adjudicatário o prazo de até 05 (CINCO) dias uteis, contados a

.r1 data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela

tixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo 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 encaminháJa para assinatura, mediante correspondência postal com

:vrso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de até?.4 horas, a

r r:ar da data de seu recebimento.

15.3. A empresa vencedora deverá assinar a ata de registro de preço no prazo máximo de 24 horas a parti do seu

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

sançôes administrativas coníorrne a lei.
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16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUTVALENTE.

16'1' Após a homologaçâo da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou

emitido instrumento equivalente.

16.2. O adiudicatário terá o prazo de 05 (CINCO) dias úteis, contados a partir da data de sua convucaçào, para

assinar o Termo de Contratô ou a(:eitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota tle Empenho/Carta

Contrato/Autorizaçào), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstâs neste

Edital.

16.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do

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

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

eletrônico, parâ que seia assinado ou aceito no prazo de 05 (CINCO) dias, a contâr da data de seu recebimento.

16.2.2.0 prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação

justiÍicada do adjudicaúrio e aceita pela Administração.

. i. 0 Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no

I ri,Jnhecimento de que:

16.3.1. Referida Nota estiá substÍtuindo o contrâto, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecidâ as

disposições da Lei ns 8.666, de 1993;

16,3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsôes contidas no edital e seus anexos;

16,3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos ârtigos 77 e 78 da Lei ne

8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

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 identificar possível suspensão

tnnorária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder

Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art.29, da Instrução Normativa na

3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6s, III, da Lei ne 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao

CADIN.

16.6. Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação

,irlnadas neste Edital, as quais dev,-.rão ser mantidas pelo licitante durante a vigênciâ do contrato.

16.6.1. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no

prazo de até 05 (cincoJ dias útels, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

16,7. Na assinatura do contrato ou da âtâ 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

de registro de preços.

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

r" ."art". cação das
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sanÇões das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem

,.r.isificaçâo, para, após a comprovação dos requisitos para habilitaçâo, analisada a proposta e eventuais

documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

17. DO REA,U§TAMENTO El{ §BlíTrDO GERÂL

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

i'rência, anexo a este Edital.

. I r RECEBIMENTO DO OBTETO E DA FrSCÂLErçÃO.

18.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

19. DAS OBRTCAçÔES DA CONTRÂTANTE E DÂ CONTRATADA.

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

20. DO PAGA}IENTO.

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

21. DAS SÁNçÔES ÂDlrrM§TRÁTrVA§

21.1. Comete iníração administrâtivâ, nos termos da Lei ne 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;

:l) .1.2. Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;

2 1.1.3. Apresentar documentação falsa;

21.1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

21.1.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

21.1.6. Não mantiver a proposta;

,1.1.7. Cometer fraude fiscal;

21.1.8. Comportar-se de modo inidôneo;

21.2. O atraso injustiíicado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame sujeitará a empresa, a

juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por centol por dia de atraso, até o limite de 1.0a/a (dez

por cento), coníorme determina o art. Ne 86, da Lei Ne 8666/93.

21,2,1. A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com a Prefeitura

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

as multas previstas.

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

r'r,iões administrativas, nos termos do artigo Nq 87, da Lei Ne 8.666/93:

, .1.r , crtência por escrito;

b) Multa administrativa com natureza de perdàs e danos da ordem de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total

do contrato;

c) Suspensão temporária de participaçâo em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de

iorado dos Caraiás, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total,
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iustificativa aceita pela Administração da Prefeitura Municipal de Eldorado dos Caraiás, será aplicado o limite
máximo temporal previsto para a penalidade 05 (cinco) anos;

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

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

penalidade, de acordo com o inciso IV do art. Ne 87 da Lei Ns 8.666/93, c/c art. Nq 7q da Lei Nq 10.520/02 e art. Ne

14 do Decreto Ne 3.555/00.

21.4. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cincoJ dias úteis, a contâr da ciência da

intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente

',:ado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

:.s. ierão publicadas na Imprensa Oficial, as sanções administrativas previstas neste edital, inclusive a

reabilitação perante a Administração Públicâ.

21.6. DA FRÂUDE E DA CORRUPÇÂO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus

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

le licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

21.6.1. PARÂ OS PROPóSITOS DESTA CLÁUSUUI, DEFINEM.SE AS SEGUINTES PNT1TICAS:

a) PRIíTICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o

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

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

licitação ou de execução do contrato;

c) PR]íTICA 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

artiÍiciais e não-competitivos;

d) PfuíTICA COERCITIVA: Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua

,,rroriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetãr a execução do contrato.

. j PRríTICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações

fa]sas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a

apuração de alegações de prática prevista acima; atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do

direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

.tt. DÂ F(BtiAçÀo DO CÂEAltrmIrE nSSEf,rrÀ

22,L. Apôs o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta

do licitante mais bem classificado.

22,2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação

ao licitante melhor classificado.

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

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

PREFETI'URA DE ETDORADO DO CARAIÁS
DEPAR.TAMENTO DE LI - CPL
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22'4. Esta ordem de clâssificação dos licitantes registrâdos deverá ser respeitada nas contrataç(les e somente será

.'icaso o meihor colocado rlo certame não assine a ata ou tenha seu regjstro cancelado nas hipóteses

- . islas nos ârtigos 20 e 27 do Decreto n' 7.892/2013.

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

23.1. Até 03 (três) dias úteis antes da datâ designada para a âbertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá

impugnar este Edital.

?3.2. A IMPUGNAçÃO DEVERT{ ser realizada EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRÔNICA no sistema

www.po fta ldeco m ora spu blicas.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 (dois) diâs úteis contados da data de recebimento da impugnaçào.

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

a3.S. . Os pedidos de esclarecimdntos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados o(aJ

Pregoeiro(a), até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente

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

www'portaldecompraspubl icas.com,t r.

23.6. O(aJ pregoeiro(a] responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 fdoisJ dias úteis, contado da

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

úos anexos

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

se amoldarem ao art.2L parágrafo 4s, da Lei 8-666/93.

23.7.1,A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelofaJ

pregoeiro(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 avisos de ordem geral,

serãocadastradasnosítio@sendoderesponsabilidadedosliCitantes,seu
.,rmpanhamento.

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 identificado no processo para

responder pela proponente.

23.f1. A petição de impugnação âpresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a

istração 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.'

24.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

lsaiçs 4120. "Pafi Qúe lodos vejan\ e soíbanl.. a fioo do SÉ-NHOR lez isto. .'

Rua da Rio vermelho o 0t - CentÍo - km 100, CEI': 6E524-000 -tldorado do CarajáíPA

PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTO DE rrcrTAçÃo - cPr

il



€qr
Etdiiiâilo

do Carqlás DEPAR.TAMENTO DE LICITAçÃo - cPL

24'2, Náo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na

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

anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo(aJ pregoeiro(a).

24.3. Todas as referências de tempo no Editâl, no aviso e durânte a sessão pública observarão o horário de Brasília

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

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

registrado em ata e acessível a todos, atribuindolhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

?4.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

. . -. .1rs normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 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 apresentação de suas propostas e a Administração

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

processo licitatório.

24.8. 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

sela possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

..10. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestâdas 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 desclassificaçâo 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.

14.11. Em caso de dÍvergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o

processo, prevalecerá as deste Edital.

24,12. A Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás, poderá revogar este Pregão por razões de interesse

público decorrente de fato superveniente que constitua óbice mânifesto e incontornável, ou anulá-lo por

ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do

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

24.12,1, A anulação do préÊão induz à do contrato.

24,12,2. Aanulação da licitaçâo por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.

2+.8. É, facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a

.sr'larecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterÍor de informação ou de documentos que

- . É iiam ter sido apresentados para fins de classiÍicação e habilitação

lsatgs 4120,'prjfo oue túos vaon\ e nibo\1.. o mao do SENHOR Íez §to
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O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br. e

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

vermelho 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 permanecerão com vista franqueada aos interessados.

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

TERMO DE REFERENCIA

ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS;

ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUIEIÇÃO ÀS CONDIÇÔES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE

INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO;

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÂO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII, ART.7A DA CONSTITUIçÃO FEDERAL;

-, ANEXO IV - MODELO DE DECLARAçÃO DE ELABORAÇÂO INDEPENDENTE DE PROPOSTA;

1 }iTXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA;

ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÂO DE IDONEIDADE;

ANEXO VII - DECLARAÇÂO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO;

ANEXO vtn - DECLAP.AÇÃO DE NÃO VíNCULO COM ÓRGÃO PÚBLICO

ANEXO IX - MINUTA DAATA DE REGISTRO DE PREÇOS;

ANEXO X - MINUTA DO CONTRATO;

Eldorado dos Carajás - PA 28 de Março 2022

TIAGO PEREIRA Assinado de forma digitat

COSTA:009 1 942624 por rlAGo PEREIRA

7 COSÍA:00919426247

Tiago Pereira Costa
Pregoeiro Municipal

lsaias 4L2o'Íttro que lados vAo . e frbot11.. a n oo do SENHOR {ez tslo
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PREFEITURA DE ETDORADO DO CARAIÁS
DEPARTAMENTO DE LICITA O-CPL

TERMO DE RDFERÊNCIA

1.1. A presente licitação tem por objeto a SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIçÂO DE

l T.TERIAL DE LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS

,,rUNICÍPIO DE ELDORADO DO CARAJÁS, conforme especificações e quantidades discriminadas

neste Termo de Referência.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA

A presente solicitação se dá pela aquisição de material de limpeza, higiene e descartáveis necessários

_ para reposição do estoque do Almoxarifado com a finalidade de suprir as necessidades constantes de

asseio e salubridade das dependências dos departamentos desta secretaria, assim como, DIDE, conselho

municipal, departamento de merenda escolar, e dá suporte as escolas, proporcionando assim a

continuidade e a ampliação na prestação dos serviços públicos.

iTREFEITURA MUNICIPAL:

A presente solicitação se faz necessária para a aquisição de produtos de limpeza, higiene e descartáveis a

fim de suprir as necessidades das dependências da secretaria Municipal de Administração. Mediante isso,

a aquisição desses itens e seus quantitativos são indispensáveis.

iIETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL:

A Aquisição destes itens se faz necessária para suprir as necessidades constantes de higiene e limpeza

dos departamentos da Secretaria de Assistência Social, CREAS, CRAS, Conselho Tutelar, Casa de Passagem

e Serviço de Convivência. A solicitação dos itens de higiene pessoal se iustifica, devido a casa de

passagem funcionar 24h, pelmitindo que crianças, adolescentes e adultos possam ficar

permanentemente instalados. Os acolhidos encontram na casa de passagem, higiene, roupas limpas,

alimentação e podem dormir em camas com lençóis e fronhas lavados diariamente, dessa forma a casa de

passagem necessita proporcionar condições adequadas aos acolhidos. Mediante isto, a aquisição destes

itens como seus quantitativos são justificáveis para funcionamento de toda Secretaria de Assistência

Social.

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE:

lustificamos a aquisição de produtos de limpeza, higiene e descartáveis para suprir as necessidades

constantes da Secretaria Municipal de Meio AmbÍente, proporcionando condições adequadas para o

'lêsenvolvimento de suas atividades. A solicitação foi elaborada a partir das necessidades diárias deste

,. Com o objetivo da manutenção, da limpeza e higiene dos ambientes de trabalho e áreas comuns

,:)

4 -rr
Eldõiâito

do Carqiás
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PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAIÁS
DEPARTAMENTo DE LrcrrAçÃo - cpl

SEcRETARTA MuNrcpet oE seúor
A presente solicitação se faz necessária para a aquisição de produtos de limpeza, higiene e descartáveis a

fim de suprir as necessidades das dependências da secretaria Municipal de Saúde, uma vez que a falta

destes itens essenciais poderia ocasionar a não aptidão de funcionamento conforme se requer em

ambientes hospitalares.

i..{ contratação, objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal, integralmente, na Lei n0

8.666/93 e nas Leis de licitação e demais legislações aplicáveis â este evento.

- 4.1. - O quantitativo e a descrição técnica dos produtos, estão descritos no quadro abaixo:

\i

E.daíiâüo
do Carqiár

2

3

Ácido muriático, frasco com 1000 ml.
Composição: ácido clorídrico e veículo. Caixa

com 12 unidades.

Água sanitiária, com cloro ativo, ação alvejante,
desinfetante e bactericida de uso geral, sem

perfume. Formulada com hipoclorito de sódio e
água. Apresentar no rótulo as instruções de

uso, Iote, data de fabricação e validade.
Embalagem com 01 litro.

4

DESCRIÇÃO DO MATERIAL UNID ADM EDUC
MEIO
AMB

ASSIST, SAUDE
TOTAL

Absorvente higiênico íntimo. Descrição
complementar: íntimo de uso higiene pessoal,

com abas, cobertura suave, pacote contendo 0B
unidades, para fluxo de 1000/o de absorção,

diurno.

Unid. 0 0 0 40 0 40

150 300 02Cx u0 20 552

Cx 365 600 05 166 290 1.426

Cx 260 500 05 40 250 1.0 55
Álcool 70% líquido. Apresentar lote, datâ de

fabricação, validade e registro anvisa/ms
impressos na embalagem. Frasco com 01 Iitro

Avental de tecido: tipo algodão, com alça no
pescoço e tiras para regulagem nas costas, sem

bolso. Cor branca. Tamanhos: p, m e g.
unid 130 200 05 150 150 635

í

5
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15

120 720 05 140 150 535

Balde plástico 10 litros composição: materiâl a

base de propileno, com alça de alumínio de alta
resistência, com capacidade de 10 litros para

limpeza doméstica, deve apresentar resistência
compatível com o volume a comportar e a uso

ao que se destina.

Unid

09 120 02
Balde plástico para limpeza com no mínimo L2
l, fabricado em material resistente, com alça em

aço ou plástico reforçado.
100 150 381

Bobina de filme pvc, esticável 380x10x800 m
atóxico, inodoro, transparente, com alto poder

d€ resistência e vedação para proteger
alimentos. Indicado para embalar alimentos

800m.

U nid 20í) 1,2 50 140 524

Par 215 180 50 40 120 605

Cx 250 10 0 140 510

Unid t20 100 02 20 140 382

Cesto para Iixo telado com capacidade de 10ls Unid 13 140 05 180 508

Unid 115 150 05 120 140 530

Pct 190 300 12 300 400 1.202

6 Balde para esfregão com escorredor 201 Unid 03 04 24 46

8

9

r0

11

t2

13

Calçado ocupacional tipo bota classe
(impermeável) confeccionado com plicloreto

de vinila (pvcl e borracha nítrica. Possui
inieção em duas etapas - sola e cano- com fusão

em uma peça só, totalmente impenneável,
resistente a flexão, tração e abrasâo, leve,

macia n" de 35 a 41

Cera líquida, nas versôes: incolor, verde,
vermelha e amarela (conforme solicitação).

Deve proporcionar brilho e proteçâo, aplicável
em todos os tipos de piso e superficies.

Apresentar no rótulo as instruçôes de uso, lote,
data de fabricação e validade. Frasco com 750

ml. Caixa com 12 unidades.

Cesto para lixo de plásüco com tampa
ca acidade de 100 litros

Cesto para lixo telado com capacidadtr de 15lts,
medindo 27 ,5x29x27 ,5

Colher de plástico, descartável para refeiçáo,
resistente, cor branca ou transparente, atóxica,

cote com 50 unidades

15
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16

t7

1u

20

2t

Condicionador para cabelos, composição básica
tensoativo catiônico, coadiuvantes,

conservante, água, fragrância e demais
substáncias químicas permitidas. Uso adulto.

Frasco com 200m1 contendo a marca, dados do
fabricante, procedência, lote e validade.

LDpo plástico descartável 180m1. Fabricado em
resina termoplástica, homogêneo, isento de

rachaduras, bolhas, defeitos e demais
características que prejudiquem a qualidade do
produto. Cor branca ou cristal. Aprovado pelo

inmetro.

Pasta dental; em creme; uso adulto; sem
aroma: pesando 90 gramas; embalado em caixa
papel cartão plastificada na embalagem deverá

rstar data de fabricação, validade e número
de lote.

0 0 50 50

Cx 510 200 250 7.265

Cx

Copo plástico descartável 200 ml. Fabricado
em resina termoplástica homogêneo, isento de

rachaduras, bolhas, defeitos e demais
caracterísücas que prejudiquem a quaiidade do
produto. Cor branca ou cristal. Aprovado pelo

inmetro.

7to 250 05 150 200 1.315

Cx 705 200 05

Copo plástico descartável 50 ml. Fabricado em
resina termoplástica, homogêneo, isento de

rachaduras, bolhas, defeitos e demais
caracteísticas que prejudiquem a qualidade do
produto. Cor branca ou cristal. Aprovado pelo

inmetro.

100 1.130

0 0 30 0 30

Desentupidor de pia - desentupidor para pia
com bocal de borracha, cabo plásüco de 20 cm.

Unid 165 o4 30 BO 339

Cx 435 450 o4 300 350 1.5 39

Desinfetante para uso geral, que desinfeta,
limpa e perfuma. Com poder germicida e

bactericida. Apresentar no rótulo as instruções
de uso, lote, data de fabricação e validade.
Frasco com 02 litrot caixa contendo 12

unidades.

Cx 430 300 o2 200 250 1.1,82'23

lsoíos 4120 'P@c que toctos vejofil e fiibofi._ o ,ioo do SENHOR Íez $to .'

Rua da tuo vermelho o 0l - Centro - kn 100, CEl,: 68524-000 - Eldorado do Carajrás/PA

22

0

05 300

L20

60

Desinfetante liquido a base de pinho, possui
tecnologia antiodor que prolonga a perfumaçào
e combate o mau cheiro de banheiros, animais
domésticos e gordura, unidades pláíicas de

1liko, caixa com 12 unidades.
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24
Desodorizador de ar, frasco com 360 Inl, 293g
(tipo spray bom ar), aerosol, líquido, livre de

cfc.

Detergente lava louças, neutro, com
tensoativos biodegradáveis. Testado

dermatologicamente e com bom rendimento,
Apresentar no rótulo as instruçôes de uso, lote,
.irta de fabricação e validade. Frasco com 500

ml, caixa com 24 unidades.

Embalagem plástica para freezer com
capacidade para 3 kg. Embalagem com 50

unidades.

Embalagem plásüca para freezer com
capacidade para 5 kg. Embalagem com 50

unidades.

Escova sanitária, com cerdas em nylon,
redonda, com estojo plástico e cabo de

polietileno reforçado (nâo flexível).

Escovão de piaçava fabricadas em polietileno
ultra resistentes, estes equipamentos foram

desenvolvidos para limpeza pesada em locais
com acabamento ústico, tais como pedras,

pisos irregulares, limpeza de rejuntes, bordas
da piscina, e outros locais onde as 6bras não

têm eficácia.

Unid 290 360 50 100 250 1.0 50

Y

26

27

29

30

650 600 650 2.600Unid 650Desodorizador em pedra de 35g para vaso
sanirário.

Cx 735 400 04 350
1.689

Pct 411 100 30 100 641

Pct 610 01 30 80 871

Escova dental macia, para adulto em cores
variadas, cerdas de nylon macias, com no

mÍnimo 32 tufos de cerdas distribuídas em
quatro fileiras, cabo com aproximadamente

16,5 centímetro de comprimento.

0 40 0 40

Escova de nylon oval, para lavar roupas, com
cabo plástico resistente.

Unid
1,20

100 05 60 BO 365

225 1ti0 05 +0 150 600

Unid 220 100 05 60 100 485

Esfregáo remoção de resíduos, espuma de
poliuretano, lavâ piso, azulejo, parede, cozinha
e banheiro esponja faxina com cabo plásüco,

larguraxAltura: 7 cmx 5 cm.

Unid 120 60 05 60 150 395

I

33
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Esponja de Iã de aço carbono formato
ietangular aplicação utensílios e limpeza em

geÍal, características adicionais textura macia e

isenta de sinais de oxidaçâo, pacote com 08
unidades.

Esponia para louça, dupla face flado verde e
.rmareloJ, anübactérias. Tamanho mínimo 110
x 75 x 22 mm. Embala com 03 unidades

Guardanapo de papel: medindo
aproximadamente 19,5 x 20 cm, na cor branca,

nepel 1a qualidade, folha dupla- Cada pacote
,,-.rendo mÍnimo 100 folhas. Prazo de validade

de aproximadamente: 12 (doze) meses na data
do recebimento.

Hipoclorito de sódio 50ó, concentrado para
diluição. Ideal para desinfecção de hospitais,

ambulatórios, consultórios odontoiógicos,
clínicas e postos de saúde. Podend,: ser

aplicado em pisos, paredes, mobílias e artigos
não críticos em geral. Deve possuir eficáciâ

comprovada contra cândida albicans,
trichophyton mentagroph)rtes, pseudomonas
aeruginosa, escherichia coli, staphylococcus

aureus, salmonella choleraesuis,
mycobacterium smegmatis e mycobacterium

bovis. Composto por hipoclorito de sódio,
estabilizante e água. Apresentar no rótulo as
instruçôes de uso, lote, data de fabricaçào e

validade. Galâo com 05 litros.

Inseticida, aerossol, função múltipla e ehciência
de até 06 semanas, com proteçâo contra
baratas, formigas, moscas e mosquitos.

Apresentar no rótulo as instruções de uso, lote,
data de fabricação e validade. Embalagem com

no mínimo 300 ml

Latão de lixo [tambor gÍandeJ 200litros, com
material polietileno

Pct 600 150 t2 200 200 1.t62

Y 37

38

40

41,

700 200 300 400 r.6L2

Flanela para limpeza geral40x60cm
acabamento nas bordas, dupla face flanelada.

300 t2 300 400 t.562

I,t 0Formol, inibidor 37%o galão de 05 Iitros 0 50 52

Garfo de plástico descartável, para refeição,
resistente, na cor branca ou transparente,

atóxico, Dacote com 50 unid.

Pct 660 200 50 300 1.410

Pct 650 200 100 200 200 1.350

Unid 0 0 0 720 130

Unid 600 300 24 150 300 1.37 4

Unid 1,4 50 02 20 100 186

A
42
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43

+6

+7

Limpa alumínio, sua fórmula moderna e

eficiente remove as manchas dos alumínios
proporcionando um maior brilho, age também
como um desengordurante e desinc:rstaste,

produto biodegradável para utensílios
exclusivos de alumínio. Apresentar no rótulo as

instruções de uso, lote, data de fabrrcação e

validade. Frasco com 500 ml, caixa com 24
unidades.

l.ixeira plástica com pedal,15 litros, na cor
branca.

Luvas de látex: luva para proteção dâs mãos
contra agentes biológicos - luva de látex

produzida em borracha resistente sem forro.
Na cor amarela, com superfície anüderrapante
Dimensões 0,70 mm de espessura e 31 cm de

comprimento - tamanho p, m, g,

Cx 315 290 02 200

48

Y

9

44 Lixeira multiuso inox prata 20 I, pedal de inox. Unid 106 40 o2 20 50 218

113 60 02 20 60 255

Unid o2 10 120 441

Lustra móveis (madeira e vidro), com
fragrância de longa duração, brilho intenso e

proteçâo contra manchas de água. AFresentar
no rótulo as instruções de uso, lote, data de
fabricação e validade. Frasco com 200 ml

tlnid 21,O 10 0 BO

Par 1.060 240 l0 400 1.860

Luvas descartável de vinil, fabricada em PVC,
não estéril

livre de láte& sem pó (bioabsorvível),
ambidestra, aprovada pelo Ministério do
Trabalho (C.A) descar!ável e de uso único

plástica. Caixa com 100 unidades.

Cx 260 200 06 50 150 666

lsoi.,s 4120. 'P6a que tcóos v4on1. e sttbofi.. o moo do SENHOR íez Éto
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Lixeira coletora para copos plásticos de agua,
dimensões de 90 x 15 x 15 cm; 550 g cor

branca, material polietileno.

r20 927

Unid

209 100

205 505

150
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50

51

52

53

54

,.rvas de segurança, confeccionada em látex
natural nitrílico, revestida internamente com

flocos de algodào. Antiderrapante tipo
diamante na face palmar e ponta dos dedos,

formato anatômico. Luva ideal para ser
utilizada em serviços de limpeza ou trabalho
com produtos químicos com forro nitrasal,

tamanho P, M, G.

Marmitex de isopor com tampa 100%o

reciclável 750 ml, dimensões: 188x62mm,
embalagem com 100 unidades.

Máscara descartável: não estéril, material: não
tecido 1000/0 polipropileno, cor: branca,

descartável e de uso único. Embalagem com
100 unidades.

:!iaicara Descartável tripla com elástico e clip
nasal azul, máscara tripla descartável em

tecido não tecido (tnt), confeccionado no estilo
retangular, inteiramente em tnt, possui três
camadas. Embalagem com 100 Unidades.

Multiuso, limpador de uso geral,
desengordurante. Dermatologicamente testado

e biodegradável. Apresentar no rótulo as
instruçôes de uso, lote, data de fabricação e

validade. Frasco com 500 ml

Par 100 100 50 150 400

55

Pct 310 450 01 200 400 1.3 61

Cx 4+0 200 05 700 1.5 95

Cx 250 05 100 ó00 95s

tlnid 450 250 10 200 150 1.060

Unid 220 120 05 20 t20 485

Pano de chão, material algodão cru,
comprimento 60 cm, largura 40 cm, cores

diversâs, caracterÍsticas adicionais absorvente,
lavável e durável, com bainha nas laterais.

tl rid 650 210 24 300 250 1,.434

t)

56
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Pá de lixo quadrangular, confeccionada em
polietileno resistente e com cabo longo de

madeira. Tamanho mínimo da pá 30 x 30 cm.

250
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59

r.,0

61

62

63

Pano de prato, material algodão cru,
comprimento 60cm, Iargura 40cm, cores

diversas, características adicionais: absorvente,
lavável e durável com bainha nas laterais.

Papel higiênico neutro, folha dupla rolo de
{)mx1ocm, cor branca embalagem com 64

rolos.

Potes plásticos descartiáveis, 500mI, com
r.r,npa, em poliestileno, atóxico, cor branca ou

transparente, de acordo com as normas da
abnt, acote com 50 unid.

Prato descartável, n" 26cm, fundo, material
poliestileno, atóxico, cor branca ou

ai'lsparente, de acordo com as normas da
te com 1.0 unid

U nid 500 20 300 1,20 1.400460

Pct 600 0+ 200800 350 1.954

U nid 460 100

Papel toalha interfolha, textura: folha simples
alta qualidade-gofiado, gramatura: 32 a 34
g/m2, contendo 1.250 folhas de 20,5x22cm

cada, 5 maços de 250 folhas branca com duas
dobras.

72 1,20 100 792

Papel toalha, 19x22cm. - 120 toalhas por
pacote. Pacote com 02 rolos

U nid 300 200 100 200 810

Potes plásticos descartáveis, 200mI, sem
tampa, em poliestileno, atoxico, cor branca ou

transparente, de acordo com as normas da
abnt, pacote com 50 unid.

Pct 150 02 150 400 702

Pct 20 r50 02 150 400 722

Prato descartável, n" 1Scm fundo, poliestileno,
atóxico, cor branca ou transparente, de acordo
com as normas da abnt, pacote com 10 unid.

Pct 200 05 300 1.5 s5

6+
Prato descarÉvel, no 18cm raso, poliestileno,

atóxico, cor branca ou transparente, de acordo
com as normas da abnt, pacote com 10 unid.

Pct 450 200 10 300 200 1.160

Prato descartável, n" 21cm raso, poliestileno,
atóxico, cor branca ou transparente, de acordo
com as normas da abnt, pacote com 10 unid.

Pct 450 200 10 300 250 t.210

Pct 200 05 300 100
'rt

1.0
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265 50 05 50 +90

I'ct 220 150 1,2 100
Rolo de papel alumínio, com medidas

aproximadas em 45cmx7,5 m
100 582

tlnid 4.000 z+ 3.0 00 1.000 9.624

7?0 400 t2 100 250 t.442

Sabonete em barra, com óleos hidratantes e

aromáticos. Embalagem com 90 gramas.
trnid 100 0 0 50 0 150

Sabonete líquido, concentrado, essências
naturais, aroma lavanda. 250 ml

IJnid 650 1.20 10 50 100 930

U nid 200 10280 40 200 '7 30

Pct 410 150 02 100 180 842

Pct 310 150 02 100 150 712

67

6u

69

70

72

73

7+

Rodo de borracha dupla, de 40 cm, cabo de
madeira ou metal revestido com plástico.

Sabão em pó - caixa ou pacote 5009.
Composição: lava roupas com bio ativo. Max.

Composição tensoativo coadjuvante, sinergista
braqueador, enzimas alcalinizantes perfumes e

água.

) ir)áo glicerinado em barra neutro 1 kg com 5

unidades c/200g.

Saco de pano para limpeza, 1000/o algodão, 01
metros de comprimento por 5ocm de largura.

Saco embâlagem capacidade 30 kg saco em
polietileno, multiuso, 0,08 micaras de

espessura, capacidade de 30 kg e/ou litros,
tamanho aproximadamente 50x80 cm,

embalagem contendo no mínimo 100 unidades.

saco embalagem, plástico transparente com
capacidade de 301 pacote de 100 unidades.

Und 370 i00 05 100 120

75
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Saco para lixo 100 I [0.07 a 0.12 micras), na cor
preto resistente. Saco plástico para

acondicionamento de resíduos conruns.
Confeccionado com resinas termoplásticãs

recicladas ou resinas termoplásticas virgens,
:om capacidade nominal de 20 kg conforme

i i:jsificação para comercialização dos sacos
classe i da abnt nbr 9191:2008. Capacidade

volumétrica de 100litros, medindo 0,75x1,05
m e espessura 0,12 micras. Solda contínua,
homogênea e uniforme, proporcionando

perfeita vedação e não permitindo a perda de
conteúdo durante o manuseio. Fácil separação
e abertura das unidades sem provocar danos

ao saco. Apresentar no rótulo da embalagem os
dados do fabricante, lote e descriÍâo do

material. Pacote com 100 unidades.
Saco para lixo 15 l, na cor preto resistente, Saco

plástico para acondicionamento de lesíduos
comuns. Confeccionado com resinas
termoplásticas recicladas ou resinas
termoplásticas virgens. Capacidade

1,olumétrica de L5 litros, com espessura de
,,,0tJ4 micrâs. Solda contínua, homogênea e

uniforme, proporcionando perfeita vedação e

não permitindo a perda de conteúdo durante o
manuseio. Fácil separação e abertura das

unidades sem provocar danos ao saco.
Apresentar no rótulo da embalagem os dados

do fabricante, lote e descrição do material.
Pacote com 100 unidádes.

raco para lixo 20 l, na cor preto resistente. Saco
plástico para acondicionamento de resíduos

comuns. Confeccionado com resinas
termoplásticas recicladas ou resinas
termoplásticas virgens. Capacidade

volumétrica de 20 litros, com espessura de
0,004 micras. Solda contínua, homogênea e

uniforme, proporcionando perfeita vedação e
nâo permitindo a perda de conteúdo durante o

manuseio. Fácil separação e abertlirc das
unidades sem provocar danos ao saco.

Apresentar no rótulo da embalagem os dados
do fabricante, Iote e descrição do material.

Pâcote com 100 unidades.
Saco para lixo 50 l, na cor preto resistente. Saco

irlástico para acondicionamento de rcsíduos
. omuns. Confeccionado com resinas
termoplásticas recicladas ou resinas
termoplásticas virgens. Capacidade

volumétrica de 50litros, com espessura de
0,004 micras. Solda contínua, homogênea e

uniforme, proporcionando perfeita vedação e
não permitindo a perda de conteúdo durante o

nranuseio. Fácil separaÇão e abertLra das
unidades sem provocar danos ao saco.

Apresentar no rótulo da embalagem os dados
do fabricante, lote e de o do material

Pct 800 200 02 150 250 1,.402

Y 79

Pct 700 280 05 150 200 1.335

700 300 02 150 600 t.7 52

Unid 700 280 02 150 350 7.4U2

i)
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Pacote com 100 unidades

Shampoo para cabelot composição básica
, soativo aniônico, coadjuvante, conservante,

.rgua, ftagrância e demais substâncias químicas
permitidas. Uso adulto. Frasco com 350mI

contendo a marca, dados do fabri;ante,
procedência, lote e validade.

1
Tampa media 35 mm p/ tanque pia lavatório

eva-silicone.

Tampa plástica t2 branca para válvula de
tanque.

B6 Toalhas em tecido para enxugar nlãos

B7

l ouca descartável: - touca descartável
(ronÍêccionada em tnt- com gramatura de 20 ou
30 gr/m2 em formato de circunferência (disco)

tamanho único de dimensão suficiente para
abrigar toda a cabeça, fechamento nas bordas

com elástico recoberto e preso â touca com
costura simples, pâcote com 100 unidades

IJB

Unid 0 0 50 0

Soda causüca embalagem de 1 kg em escama.
Potes plásticos de 1 kg. Composiçâo: hidróxido

de sódio.96-980/o
LJ nid 160 10 40 120 480

B3

Solução para limpeza de vidros com
pulverizador em gatilho. Embalagern plástica

resistente com 500 ml
Unid 21A 250 150 150 772

tlnid 220 10 1,20 450

85 IJnid 10 100 120 410

Unid 74 250 20 BO 200

Pct 150 05 50 300 s05

Vasculhador de teto - vassoura caipira de
palha cabo reto, em madeira tratada e polida, 109 140 05 40 120 41,4

u9 tlnid 250 05 +o 840
Vassoura de palha macia com cabo de madeira,

largura mínima de 40 cm.

Vassoura de pelo, abo e base de madeira, sendo
a base retangular, comprimento mínimo de

25cm, e base mínima de 03 crn
460 250 10 50 140 91090

l5abs 4L2o.'kna que tcdas lqon| e soibon1.. o rniio do SíNHOR íez isto -'
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Especificações dos produtos:
> O fornecimento será através de solicitação, discriminando o quantitativo da necessidade do órgão solicitante.
> A aceitação do obieto esüá condicionadâ ao atendimento das especificações mínimas constântes deste Termo de

Referência e à proposta da licitante

> O produto deverá ser novo, de primeiro uso e que esteia na linha de produção atual do fabricante, e em

perfeitas condições de uso.

i O produto deverá tergarantiâ mínima de 01 (Um) ano;

) Os pedidos serão parcelados, podendo chegar até os quantitativos descritos.

5.1. Os produtos serão fornecidos de acordo com a necessidade dos órgãos, a partir da assinatura do instrumento

\- de contrato ou outro instrumento substitutivo, conforme o caso, não se admitindo recusa da(s) parte(s) deste[s)

em decorrência de sobrecarga na sua capacidade técnica;

5.2. Os produtos serão requisitados de acordo com as necessidades da prefeitura e das secretarias municipais.
- :! Os produtos serão entregues nc almoxarifado da prefeitura e das Secretarias Municipais, ocorrerão em

,, -rrio comercial, de segunda a sextâ-feira e, excepcionalmente, aos sábados e domingos e feriados, em virtude da

necessidade de serviço.

5.4. A entrega dos produtos deverá ser autorizada expressamente pela respectiva Unidade Administrativa, através

de ordem de compra, assinado pelo gestor do órgão.

5.5. A qualidade do produto fornecido é de inteira responsabilidade do contratado;

6.1. Os pagamentos devidos serão realizados após a entrega dos produtos;

6,2. A Contratada deverá apresentâr a Notâ Fiscal/Fatura com descrição do obieto e quantidade discriminada e

.- acompanhada da requÍsição dos mesmos;

6.3. O Pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da contratada, ficando a mesma

ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ser renovadas no prazo de seus

vencimentos.

8.1. A qualidade dos produtos deverá ser rigorosamente àquele descrito no Termo de Referência e Nota de

empenho, não sendo aceito em nenhuma hipótese, outro diverso daquele.

8.2. Os preços cotados incluem todas as despesas de custo, seguro, írete, encargos fiscais, comerciais, sociais e

trabalhistas ou de qualquer outra natureza.

4\.
Etdõiâtlo
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5, PRAZO, FONMA E L€Â} DE EN REGA

6. DO PÁGAMENTO

7.VIG DO CONTRÂTO

Uma vez celebrado, o Prazo de Vigência deste objeto será de 12 (DOZE) MESES podendo ser prorrogada por lei
,. :e

A. DÁS DACONTNÂTÂDÁ
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8.3. O contrato poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no Art. 65 da Lei 8.666/93, se for o

ij.5. A Contratada Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas, preüdenciários,

comerciais, fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, bem como pelo seguro para garantia de pessoas e

equipamentos sob sua responsabilidade, devendo apresentar, de imediato, quando solicitados, todos e quaisquer

comprovantes de pagamento e quitação.

.l:sponder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 70 do Código de Processo Civil, no

caso de, em qualquer hipótese, os empregados da CONTRATADA intentarem reclamações trabalhistas contra a

Contratante.

8.7. Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, registro profissional de pessoal necessário, bem

r-, como pelo cumprimento das formalidades exigidas pelas Leis Trabalhistas, Sociais e Previdenciáriâs.

B.8. Providenciar afastamento imediato, das dependências da sede da CONTRATANTE, de qualquer empregado

cuja permanência seia por ela considerada inconveniente.

8.9. Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus empregados, no desempenho dos

serviços objeto do presente Contrato.

8.10. Manter, na direção dos serviços, representante ou preposto câpacitado e idôneo que a represente,

-r':,lmente, em todos os seus atos.

8.11, Apresentar, no caso de pessoa jurídica, a cada pagamento, quando houver fornecimento de mão de obra, a

quitação para com a Seguridade Social (CND) e FGTS.

8.12, Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas.

8.13. Não prestar declarações ou informações sem prévia autorização por escrito da CONTRATANTE a respeito do

..Ente contrato e dos serviços a ele inerentes;

\r 8.14, Realizar os serviços com pessoal, seus empregados, devidamente capacitados e registrados segundo as

normas da Lei ou terceiros devidamente contratâdos e habilitados pela CONTRATADA;

8.15. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados à Prefeitura ou â terceiros, por ação ou omissão no

fornecimento do presente Contrato.

8.16. Prestar as informações e esclarecimentos sempre que solicitâdos pela Contratante.

8.17. Após a emissão da Ordem de Compra, a empresa contratadâ terá o prazo de até 15 (Quinze) horas para

entrega dos produtos.

8.20. O descumprimento, injustificado do prazo fixado, no item anterior para entrega dos produtos acarretará em

multa pecuniária diária, nos termos do Edital, ficando o(s) Contratado(s) suieito(sJ às penalidades previstas na Lei

. ,./93.

9.1. Responsabilizar-se pela lavratura da Ata e respectivo contrato se for o caso, com base nas disposições da Lei

c.666/93 e suas alteraçôes.

.,|:
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9.2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação.

9.3. Acompanhar, controlar e avaliar a prestação, através da unidade responsável por esta atribuição.

9,4, Zelar para que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigações assumidas com a Contratada,

bem como sejam mantidas todas as condições rie habilitação e qualificação exigidas na prestação.

,.5. Serão consideradas para efeito de pagamento as compras efetivamente realizadas pela Contratada e

aprovados pelo setor responsável pelo recebimento.

- a l. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso dâ licitâção e da contratação é âquela

. rsta no Edital.

Eldorado dos Carajás - PA 28 de Março 20?Z

TIAGO PEREIRA Âssinado deforma digitàl
TIAGO PERTIRA

CO5TA:009i 942 6247 cosr e,c,ostgazazat

RESPONSÁVEL
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ANEXO I - PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO)

I, I?EGÃO ELETRÔNtCO NS x)OO(/2022-SRP
sessÃo pÚsLtca' ----/----/2022, i\s ----H---MIN (----) HORAS.

LOCAI,: PREFEITURA MUNCIPAL DE F

IDI'N'I'II;ICA DA PROPONENTE

CNPJ:

lNsc. EsT.:

I],INCO DA LICITANTE:
n ,DAAG NCIA:

A empresa:............................................ declara que:

.lstào inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais,

:Lr.rrais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em

embalagens adequadas.

2 Validade da proposta: _ [ _) dias.

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

desse processo.

4 Que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores da prefeitura municipal de

r-, companheiro ou parente até terceiro grau.

uf, e ainda cônjuge,

5 Que o prazo de inicio dã entrega de imediato mediante ordem de serviços dos produtos será de acordo com os termos

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

similar, na das diversas secretarias de Eldorado dos Carajás CEP: 68524-000 - Eldorado do Carajás/PA,

- /uf todos os equipamentos serão avaliados. sob pena de devolução de não aceite, caso não atenda a

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

LOCAL E DATA

CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSÁYEL

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

, :::,.t"",* 
forma da legislação em vigor, ou ainda, que ofereçam preços ou yantâgens baseadas nas ofertas dos demais

lsolgs 4120.'PoÊ que todos vdon| e fiboín . o moo do SENHOR íez isto

Rua da Rio vermelho o 0l - Cenlro - krn 100, CÊP: ó8524{00 - Eldorâdo do CarojiidPA
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NOME DE FANTASIA;
RAz]IO SOCIAL:

NÃ

CIDADE:
ENDER o
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM

BAIRRO:
CEP: E.MAIL:
TELEFO N E: FAX:
CONTATO DA LICITANTE: TELEFONE:

ITENS
VALOR

UNITÁRtO
R$

CONTA BAN DA LICITANTE:

DESCRIçAO MARCA QUANT. UNIDADE
VALOR

TOTAL R$

1

TOTAL POR EXTENSO:
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ANExo It - DECLARAçÃo DE sulErçÂo Às cor,rorçôEs ESTABELECTDAS No EDTTAL E or rruExrsrÊNcre oe
FATos supERvENtENTEs IMPEDITIVoS DA HABTLtTAÇÀo

rkdcÀo e Lrrnôrvlco trln xxxx/zozz-sRp

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE
O(A) PREGOEIRO(A] E EQUIPE DE APOIO

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

proponente, CNPI declara expressamente que se sujeita às condições

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

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

'rue 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, parágrafo 2o, e artigo 97 da lei ns 8.666, de

.- 21 de junho de 1993, e alterações subsequentes.

em, _de _7022.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

lsofrs 4120. 'lbrc que tcdos vehn\ e sdibofi . o figo do STNHOR lez slo
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ANExo III - MoDELo nr ouclnnnçÃo Nos rERMos Do INCISo xxxilt Do ARTIGo 7s DÁ
CONSTITUIÇAO FEDERAL

pnEcÃo Er.rrnôNrco Ns xxxx/202 z-sRp

-L 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 aÍt. ne 27 da lei ns 8,666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela lei no 9.A54, de 27 de

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

emprega menor de dezesseis anos.

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

(data)

(representante legall

lsoios A.2o: 'pan que todos vqoni. e soibo/rl . d rnoo do S€NHO0 Íez Éto .'
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ANExo rv - oncuanaçÃo nr nmnoneçÃo TNDEIENDENTE DE pRoposrA. (MoDELo)

', r qcÃo uLnrRôNrco Ne xxxx/2022-sRp

r,dentificação completa do representante da licitanteJ, como representante devidamente constituído de

(identificação completa da licitante), para Íins do disposto no edital de licitação: pnECÃO ftEfRÔNtCO ws

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

A) A proposta apresentada para participar do PREGÂO ETETRÔNICO Ne XXXX/2022-SRP, foi elaborada de

maneira independente (pelo licitanteJ, e o conteúdo da proposta não íoi, no todo ou em parte, direta ou

\- indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualqueq outro participante potencial ou de fato do PREGÂO

ELETRÔNICO Ne XXXX/2022-SRP, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

Bl A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do PREGÂ0 ELETRÔNICO Ne XxxX/2022-SRP

não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÂO

ILETRÔNICO Ne XXfrt/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 ELETRÔNICo Ne xxxx/2022-SRP quanto a participar ou não da referida

licitação;

D) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÂO f,LETRÔNICO Nq )üXX/2022-SRp não

rto todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante

potêncial ou de fato do PREGÂO ELf,TRÔNICO Ns xxxx/2022-SRP antes da adjudicação do objeto da referida

licitaçãoi

,_ EJ Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÁO ELETRÔNICo Ns XXXX/2022-SRP não

foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informarlo, discutido ou recebido de qualquer integrante do

rrunicípio de uf, antes da abertura oficiai das propostas; e

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

para firmá{a.

REPRESENTANTE LEGAL

lsalos 412C 'PaB que tO<los v€jorr. e s4ril'oci. a nloa do STNHQR Íez Éto..'

Rua da Rio vermelho o 0l - Centro - km 100, CEP: 68524{00 - Eldorado do CarajásPA
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ANEXO V - DECU\RAçÃO DO POR.TE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

pREGÃo EtEtnôNtco ws xxxx/zozz-sRp

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

nq [XXyü], neste ato representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da carteira de identidade

nq [X»Oq, inscrito no CPF sob o nq [Xy\XX], declara, sob as penalidades da lei, que se enquadra como

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

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

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

! 2006.

,.ieclaro, para Íins da LC 123/2006 e suas alterações, sob as penalidades destâ, ser:

. j &iicroempresa - 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 § 4o do art.

3q da lei complem entar ne L23 /06 alterada pela LC 747 /2074.
( ) 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 legâlmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma

das vedações legais impostas pelo § 4!2 do art. 3e da lei complementar ne 723/06 alterada pela LC 747 /2014.
observações:

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

1.23, de 74 de dezembro de 2006;

. a não apresentação desta declaração será interpretada como não enquadramento da licitante como me ou EPP,

\/ , i:rmos da LC ne 123 /2006, ou a opção pela não utilização do direito de tratamento diferenciado.

LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTAN'IE LECAL

NOME E ASSINATURA DO CONTADOR

INO CASO DE ME E EPP)
CPF: XXX.XD(.XXX-XX

CRC:

ísotos 4L2o. 'Poro que tcdos vejoal. e soban.. a fiúo co SíNHOR íez ]§to .

Ruâ dâ Rio vermello " 0l Cenlm - km 100, CEt,:6t524-000 * Eldorado do Carâjáe?A

t/)

nÍ



.,;..

ÚE
Eldõiâtlo

do Carqiár
PREFEI'I'URA DE ELDORADO DO CARAÉS

DEPATTTAMENTO DE LICITAÇAO - CPL

ANExo vr - DECLARAÇÃo DE IDoNEIDADE

Ao REDIGIR A PRESENTE DECLARAÇÂo, o pRopoNENTE DEVERÁ uflLlzAR poRrraulÁRIo coM TIMBRE DA
PROPONENTE.

pREcÃo Er.ErnôNrco Ne xxxx/2022-sRp

À
.- FREFEITURA MUNICIPAL DE

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

A empresa ..., inscrita no CNPI nq por intermédio de seu representante legal o

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

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

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

contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar

com a administração federal, estadual e municipal.

EM, _ DE _ DE 2022

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

lsoi],s 4120. 'ÍM elle todos rddnl. e saboín.. a rnào do SENHOR lez Eto
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ANExo vrr - DECLARAçÃ0 DE cuMpRrMENTo Dos REeursrros DE HABTLTTAÇÃo. (MoDEro)

. I,..jGÃo ELETRÔNICo N9 xxxx/2022-SRP

A ...........................................................Irazão social da empresaJ, CNPf n!........................., Iocalizada à

declara, em conformidade com a lei ne 10.520/02, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este

cerrame licitatório na PREFEITURA MUNICIPAL DE _/UF - PREGÃO ELETRÔNICO Ne XXXX/2022-

SRP

EM, _ DE _ DE 2022.

(ASSINATURA Do RESPoNSÁVEL E CPF]

lraics 41.20.'?úrc .tue !.dos rEorl e saibom.. a nroo t o S€NHCP Íez tsto .'
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ANEXO Vrrr DHCUTRAçÃO DE NÂO VÍnCUl,O COIU ÓRGÂO PÚBUCO

/r crnpresa, 

- 

portador do CNPf no tendo como seu sócio

representante portador do CPF ne- declaro, para os fins que se fizerem

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 20?2.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

lst Ns 4120. 'pato que lcdos vqanr e scíbon1 . o t loo tts SfNliOR lez isto .'

Rua tla Rio vermelho o 0l Centro - kn 100, CEI': 68524-000 - Eldorado do Carajrííi,A
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ITEN DESCR./ESPECIF. UNID. QUANT. VL. UNIT VL TOTAL

i l IsULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREçOS

. i presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses contados a partir da sua assinatura.

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

obrigada a adquirir os produtos cikrdos na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços,

podendo fazêJo por meio de outra licitação, quandojulgar 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, ficando suieito, inclusive, às penalidades legalmente cabÍveis pelo descumprimento de

'uaisquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAçÂo DA ATA DE REGISTRo DE PREços

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

que não tenha parücipado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente

comprovada a vantagem.

i,.rrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer

uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para qu7fste

|tans 41-2c 'Ítçril t)i)€ lcdo§ vqaí) estrÔofi. o,ll.rolj, s! r'iuoã ll
RuadaRiovermeihoo0l - Ccntro - kn I00. CEt,: ó8524{00 Eldoúdo do CaraiásP O ll(

l/ \

ANEXO rX MTNUTA D{ ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE PREçOS Ns

PREGAO PRESENCIAL ELETRONICO NS

Aos _ dia(s) do mês de _de dois mil e dezessete, O Município de Eldorado dos Carajás, através da

Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás, nos termos da Lei 8666/93 Lei nq 10.520, de 17 de julho de 2002,

: Lla no D.O.U. de 1B de julho de 2002, Decreto 10.024 de 20 de setembro de20L9, decreto Nq 7.a92,D823

-LjANEIRO DE 2013, DECRETO Ns 9.488 DE 30 DE AGOSTO DE 2018 e das demais normas legais aplicáveis, em

face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico para Registro de Preços, SISTEMA DE

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO ON MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E

DESCARTÁVEIS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICíPIO DE ELDORADO DO

CARAJÁS, tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa(sl cu.ia[s) proposta(s] foi classificada(s) em

primeiro Iugar 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 Eldorados Carajás, de acordo com a

.e:r:ssidade da mesma, nos locais determinadas nas ordens de compras ou serviços. Empresai

IXXXXXXXXXXXXXXXXXXDfiX; C.N.P.l. ne XXXXXXXXXXXXXXX, representada neste ato pelo(a) Sr(al.

XXXXXXXXXXXXXIüXXX, C.P.F. nq XXXXXXXXXXX e R.G. nq XXXXXXXXXXXXXXX.

I
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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 prejudique as obrigações assumidâs 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 quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULÁ QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

i recebimento, o local e o prazo de entrega do matéria deverão ocorrer em de imediato 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

.-, na zona rural.

CIÁUSUUT QUIIITA. DO PAGAMENTO

:'xecutadas e aceitas as entregas, a CONTRATADA apresentará a Nota Fiscal, medição e Certidões no Protocolo

uo na Prefeitura de Eldorado dos Carajás, Rua da Rio vermelho e 01 - Centro - km 100, CEP: 68524-000, para fins

de pagamento, mediante ordem bancária creditada em conta corrente do fornecedor, a partir do 15q (décimo

quinto) dia útil do mês subsequente, conforme planeiamento 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 (físico-financeiro) determinado

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

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

disponibilidade orçamenúria.

2. Para efeito de cada pagamento, a rnlta fiscal/fâtura deverá estar acompanhada das provas de regularidade para

com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal e relativa à Seguridade Social (CNDJ, ao Fundo de Garantia por

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

encargos sociais instituídos por lei.

3. A Fundo Municipal de Saúde de Eldorado dos Caraiás 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

:. rcordo com as especificações apresentadas e aceitas.

4, O Fundo Municipal de Saúde de Eldorado dos Carajás poderá deduzir do montante a pagar os valores

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

Eletrônico/SRP.

S. Nenhum pagamento será efetuadr-r à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação

financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de

pagamento.

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

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

."oiâuo
Jo Carajás

1
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6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante vencedora não tenha concorrido de alguma

.ri para tânto, Íica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo Fundo Municipal de Saúde

de Eldorado dos Carajás entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será

a seguinte:

EM=txNxVP

' r' rle:

,r.\ i = Encargos moratórios;

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

VP = Valor da parcela a ser paga.

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

v I=(Tx) /365 => | = (6/100)/365 => l=0,0001644

Tx = Percentual da taxa anual = 6010.

6,1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIçÔES DE FORNECIMENTO

A execução dos serviços ou fornecimento de produtos só estârá caracterizada mediante solicitação do pedido dos

' 5{.,iços.

- .ornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a

entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento, observando as normas e

obrigações constântes no Edital, no Termo de Referência e nesta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULÂ SÉTIMA . DAs PENÂLIDADES

r:l:l inexecução totâl ou parcial do objeto do Pregão Eletrônico para Registro de Preços, a Administraçâo da

entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes sanções:

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via oficio, mediante contra recibo do representante

legal da contratáda estabelecendo o prazo de 05 fcinco) dias úteis para que â empresa licitante apresente

iustificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;

II - multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações

estabelecidas, até o máximo de 1070 (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo

máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

III - multa de 10olo (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, contado da comunicação oficial, sem

, irargo de indenização dos pre.iuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do

ooieto o qual foi registrado os prazos.

Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administraçâo Pública, pelo prazo de até 05

(cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes

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

,i,te que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não fornecer ou prestar serviços, de

lsob's 4L20. 'Pofi qLÊ loóos vejonl. e .Jibonl . a m?o do SENHOR lez $to

Rua da Rio vermelho o 0l - CentÍo - km 100. CEP: 68524400 - Eldorado do Catajá§?A
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entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da

execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se

de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser

irpiicadas juntamente com as dos incisos "ll" e "Í11", íacultada a defesa prévia do interessado, no respectivo

processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

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 descontâda dos pagâmentos devidos pela

,-rilristração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

,-; igrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas .iunto ao cadastro de fornecedores da

-- entidade contratante, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período,

sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREçOS

A Ata de RegÍstro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art.65, da Lei nq

8.666 /1993.

Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados no

mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados.

Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornâr-se superior ao

preço praticado no mercado, o Contra'ánte convocará o íornecedor, visando à negociação para redução de preços e

sua adequação ao praticado pelo mercado.

Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociaçâo, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando

igual oportunidade de negociação.

' rrigrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,

r,ediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:

| - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicaçâo de penalidade, confirmando a veracidade dos

motivos e comprovantes apresentadoS, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento ou serviços;

II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de

Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vântajosa.

CLÁUSULA NoNA . DAs coNDIçÔEs DE RECEBIMENTo Do oBIETo DA ATA DE REGISTRo DE PREços

O recebimento do obieto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações

técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a veriÍicação ao representante designado

)elâ contratante.

Parágrafo Primeiro: Os serviços ou produtos deverão ser de ótima qualidade, e deverão ser executad

€\-
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acompanhados das respectivas notas fiscais;

'r.r-ágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:

Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade dos serviços ou

produtos com as especificações constantes da proposta da empresa.

II - Definitivamente, após a veriÍicação 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 fcinco) dias

úteis após o recebimento provisório.

CLÁUSULA DÉCIMA . DO CANCEIIIMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo

específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

*- A pedido, quando:

I. comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força

malor;

II. o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de

mercado dos insumos que compõem o custo do serviços.

lll. Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando:

lll. não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no

mercado;

V. perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;

VI. por razões de interesse público, devidamente, moüvadas e justificadas;

VII. não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;

VIII. não compârecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro

de Preços;

IX. 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 AQUISIçÃo E EMIssÂo DAs oRDENS DE C0MPRA

ou sERvtÇos

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelâ 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.

C[ÁUsUtA DÉCIMA SEGUNDA - Dos ACRÉsCIMos E sUPREssÔEs

iicitante registrado na Atâ de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, quantitativos

superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de aÍé 250/o (vinte e cinco por cento) de acordo

com o § Ls do art. 65, da Lei ne 8.666/93.

Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro

razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.

na
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,-'arágrafo Segundo: A supressão dos serviços ou produtos registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial, a

critério da Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4s do artigo 15 da Lei na 8.666/93.

ct Áusure oÉcttr,tA TERCEIRA - Dos pREços E LorES Dos ITENs DE F0RNECtMENT0 ou sERvtÇos

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signafária da presente Ata de Registro de Preços.

Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$J, serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 [doze) meses,

. ,Jo a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. DAs oBRIGAçÔES Do F0RNECED0R

A empresa fornecedora compromete -se a cumprir as obrigações constantes no edital, Termo de referência e ata de

registro de preços, sem prejuízo das {lecorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.

^T.ÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAçÔES DA CoNTRATANTE

..- -.-r j obrigações do contratante, as corlstantes no edital, termo de Referência e ata de registro de preços;

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pâgamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(aisJ/Fatura[s) da contratada, após a efetiva

entrega dos produtos e emissão do Termo de Recebimento.

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do obieto licitado por intermédio do fiscal especialmente

designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alteraçôes.

cLÁusuLA DÉcrMA sExTA - DAs DrsposrçÔEs FrNArs

lntegram estâ Ata o Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços e a proposta da empresa classificada em

1e lugar.

Parágrafo Primeiro: Os casos orrissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições

, rstantes das Leis ne 8.666/93 e 10,520 /2002 e demais normas aplicáveis.

, arágrafo Segundo: A publicação resumida desta Atâ de Registro de Preço na imprensa oficial, condição

indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.

",. Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas

administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de Eldorado dos Carajás, com exclusão de

. l lquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 fduas) vias de igual teor e forma,

na presença das testemunhas que também o subscrevem.

Eldorado dos Carajás - PA, em _ de

.*

€\-
Etdiíiüiilo

do Carqiás

de 

-.PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CARÁ'ÁS
CONTRATANTE
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ANEXO X MINUTA DE CONTRATO

0 Município de Eldorado dos Carajás, através da Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás, neste ato

,-renominado contratante, com seguinte endereço Endereço Rua da Rio vermelho e 01 - Centro - km 100, CEP:

68524-000, representado pelo Sra lara Braga Miranda Prefeita Municipal, e de outro lado a empresa

inscrita no CNPJ [MF] sob o n.e estabelecida doravante

denominada simplesmente contratada, neste ato representada por 

- 

portador da Cédula de

Identidade n.e 

- 

e CPF (MF) n.e . celebram o presente contrato, do qual serão partes

inregrantes o edital do Pregão Eletrônico n.e _/_ e a proposta âpresentada pela contratada, sujeitando-se o

contratante e a contratada às normas disciplinares das Leis ne 8.666/1993 e 70.520/2002, Decreto 10-024 de 20

.- de Setembro de 2019 e suas alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRJMEIRA . DO OBJETO

o presente contrato tem como objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE

, , .íRIAL DE LIMPEZA HIGIENÍZAÇÃO E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS

DO MUNICÍPIO DE ELDORADO DO CARAIÁS.

1. Os preços dos serviços são aquelcs constantes da Planilha apresentada pela contratada, sendo que o valor total

do contrato é de R$

2. Os quantitativos indicados na Planilha constante do Anexo I do edital do Pregão Eletrônico são meramente

estimativos, não acarretando à Adrninistração do contratante qualquer obrigação quanto a sua execução ou

pagâmento.

3. As despesas oriunda do presente c()ntrato correrão por conta da dotação orçamentária: XXIüXXXX.XDfi

CLÁUSULA TERCEIRA . Dos PRAzos

v I A CONTRATADA ficará obrigada cumprir os prazos apresentados em sua proposta e aceitos pela administração

para execução dos serúços, contado do recebimento da autorização de serviço expedida pela Prefeitura 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

'IiULA QUARTA - DO AMPARO I,EGAL

i. A lavratura do presente contrato decorre da realização do Pregão Eletrônico realizado com fundamento na Lei

nq 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nq 8.666/93 Decreto 10.014 de 20 de Setembro de 2019.

CLÁUSULA QUINTA - 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

disposições de direito privado, na forma do artigo 54 da Lei n.e 8.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 55,

do mesmo diploma legal.

il
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clÁusuu srxtl - »aucÊncn n oa rrtúcn
. A vigência deste contrato se"á __/ 

-/ 
-à -/ 

-/ 
-, 

contados da data da sua assinatura, tendo

início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

cúusura sÉrIuA - Dos ENcÂRcos Do coNTRATANTE

1. Caberá ao contratante:
.1.1 - permiür acesso dos técnicos da contratada às instalações do contratante para execução dos serviços

.,;;rtes do objeto;

1.2 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitâdos pelos técnicos da contratada;

1.3 - reieitar qualquer serviço exectrtado equivocadamente ou em desacordo com as especificações constantes do

Anexo I do edital do Pregão eletrônico n.o 

-/ 
:

v 1.4 - impedir que terceiros executem os serviços objeto deste contrato;

1.5 - solicitar que seia refeito o serviço que não adenda às especificações constantes do anexo i do edital do

pregão n.' 

-/- 
e conforme cronograma da secretaria requisitante.

1.6 - atestár as faturas correspondentes e supervisionar o senriço, por intermédio da secretaria de serviços gerais

do contratante.

CLÁUSULIT OITAVA . DOS ENCARGOS DA CONTRATÂDÂ

1. Caberá à contratada:

1.1 - responder, em relação aos seus técnicos, por todas as despesas decorrentes da execução dos seryiços, tais

como:

aJ salários;

r-, ) seguros de acidente;

, "dxas, impostos e contribuiçôes;

v d) indenizações;

eJ vales-refeição;

0 vales-transporte; e

gJ outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

L.Z - manter os seus técnicos suieitos às normas disciplinares do contratante quando em trabalho no órgão,

porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;

1.3 - manter os seus técnicos identificados por crachá, quando em trabalho no órgão, devendo substituir

imediatamente qualquer um deles que seia considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do

contratânte;

r.,i - 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 prestzção dos serviços alvo deste

contrato;

1.5 - arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus técnicos

ú+.
Eldiíiâilo

do Carqiás

nto do contratante;

0
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1.6 - 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 forenr rejeitados no prazo de 05 icinco) 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 - comunicâr à secretaria de infra estrutura e obras do contratânte qualquer anormalidade de caráter

,irte e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

7.1,6 - manter-se em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas e com todas as condiçôes de

habilitação e qualificação exigidas neste contrato duÍante toda a execução do contrato.

CúUsUtA NoNA - DAs 0BRIGÁçÔES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

1. À contratada caberá, ainda:

) - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na

legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não

manterão nenhum vínculo empregatício com o contratante;

7.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidâs 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, relaclonadas a este contrato,

originariamente ou vinculados por plevenção, conexão ou continência; e

1 4 - assumir, âinda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução deste

.í.rtO.

2. A inadimplência dâ 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 qual a contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, aüva ou passiva, com o

) 1f ratante.

iI,AUSULA DÉCTMA . DAS OBRIGAçÔES GERAIS

1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

1.1 - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoai do contratante

durante a prestação dos serviços, objeto deste contrato;

7.2 - é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver

prévia autorização da Administração do contratante;

1.3 - é vedada a subcontratação de outra empresa para a prestação dos serviços objeto deste contrato

19üios 4L2c 'porc qüe lcdos vqonl. e scibarr a fioo dc STNHOR íez )sto..'
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1.4- Arcar com todas as revisões durzrnte a garantia.

crÁusum nÉcttrm PRTMETRA - Do AC0MPANHAMENTo E oe rlscartzaçÂo
r, execução dos serviços objeto 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 fâltâs ou defeitos observados.

3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a

.i:lioridade competente da Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás, em tempo hábil, para a adoção das

medidas convenientes.

4. A contratada deverá manter preposto para represenú-la durante a execução deste contrato, desde que aceito

r- pela administração do contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA . DA ATESTAçÂO

r A atestação da execução dos selviços caberá à servidor do contratante designado para fim representando o

contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA . DA DESPESA

1. As despesas decorrentes do fornecimento do obieto licitado correrão por conta da Dotação Orçamenlária

Própria do(sJ Órgãos que comoõe a Administração Publica Municipal. XXXXXXXXXXXXXXXX

.,.,,'IJSULA DÉCIMA QUARTA. DO PAGAMENTO

1. Executados e aceitos os serviços, a contratada apresentará a Nota Fiscal/Fatura no Setor Financeiro da Fundo

Municipal de Saúde de Eldorado dos Carajás, situado na Rua da Rio vermelho a 01 - Centro - km 100, CEP: 68524-

000, para fins de liquidação e pagamento, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque

nominal ao fornecedor, até o 30q (trigésimoJ dia útil contado da entrega dos documentos.

2. O contratante reserva-se o direito de recusar o pagâmento se, no ato da atestação, os serviços executados não

estiverem de acordo com a especificação apresentada e aceita.

3. O contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizâções

devidas pela contratada, nos termos deste contrato.

'1. 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 financeira 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

.i,r'rna para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo contratante, entre a data

acima referida e a correspondente ao efetivo adlmplemento da parcela, será calculada mediante a aplicação da

seguinte fórmula:

lsstds ái.?o:'P§d qre todos r€jar\ e sdibanl. . o nJoa.ia SENHAR fez isto..
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EM=lxNxVP

onde:

EM = Encargos moratórios;

. Número de dias entre a data previstâ para o pagamento e a do efetivo pagamento;

i'[ = Valor da parcela pertinente a ser paga;

I = índice de compensação financeira, assim apurado:

r=Tx ==> r=(6/1001 ==> I=0,00016438

365 365
''tlcentual da taxa anual = 6%o

c.i - 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 arL 67 da Lei n.e 8.666/93, e verificação da regularidade da

licitante vencedorâ iunto à Seguridade Social - CND e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - CRF.

,.I.ÁUSULA DÉCIMA QUINTA . DA ALTERAçÂO DO CONTRATO

1. 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 da Administração com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA sExTÂ - Do AUMENT0 oU SUPRESSÃO

1. No interesse da Administração do contratante, o valor inicial atualizado deste contrato poderá ser aumentado

. rrimido ato o limite de 250/o (viute e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1p e 2e, da

.,:. tt.e 8.666/93.

1.1 - A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmâs condiçóes 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

irtes de acordo entre as partes,

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA . DAS PENALIDADES

1. O atraso injustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das obrigâções estabelecidas no contrato

sujeitará a contratada à multa de 0,50/o (zero vírgula cinco por cento) por dia e por ocorrência, até o máximo de

100/o (dez por cento) sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinzeJ dias corridos, uma

r:z comunicada ofi cialmente.

2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a administração do contratante poderá, garantida â

prévia defesa, aplicar à contratada as seguintes sanções:

2.1 - advertência;

2.2 - multa de 10o/o (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do obreto

.;.:ido, recolhida no prazo de 15 (quinzeJ dias corridos, contado da comunicação oficial;

L::' - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração

CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (doisJ anos;

o
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2.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os

,,s determinântes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autorÍdade que

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratadi ressarcir a administraçãô 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 1 e

2 desta cláusula:

I 1 - pelo atraso na execução dos serüços, em relação ao prazo proposto e aceito;

J.2 - pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execução dos serviços, que vier a ser

reieitâdo, caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo de 5 (cincoJ dias úteis, contado da data da rejeição;

e

3.3 - por recusar refazer qualquer serviço que vier a ser rejeitado caracterizada se a medida não se efetivar no

ile 5 (cinco) dias úteis, contados da data de rejeiçãol

r\rcm das penalidades citadas, a contratâda ficará suieita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no cadastro

de fornecedores do contrâtante e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.e

8.666/93.

5. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela administração do

;,irâtante, em relação a um dos eventos arrolados no item 3 desta cláusula, a contrâtâda ficará isenta das

penalidades mencionadas.

6. As sanções 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 administração pública

poderão ser aplicadas à contratada iuntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem

.'ti'tuados.

CLÁUSULA DÉCIMA oITAvA . DA RESCISÃO

1. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a80 da Lei

n.s 8.666/93.

1.7 - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o

,, :itório e a ampla defesa.

- A rescisão deste contrato poderá ser:

2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da administração do contratante, nos casos enumerados nos incisos

I a XII e XVII do artigo 78 da lei n.s 8.666/93, notificando-se a contratada com a antecedência mínima de 30

[trintal dias corridos;

. :l - amigável, por acordo entre as partes, desde que haia conveniência para a administração do contratante; ou

2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da

autoridade competente.

CLÁUSULA DÉCIMA N0NA . DA VINCULAçÃ0 Ao EDITAL E Á PR0P0STA DA C0NTRÁTADA
I

lsaios 41.20 'Í\,,c qie lq1os vqonl e s4aboni. o rrõo íjo S€NHOR fez §ro .'

llua da Rio vermelho o 0l - CenrÍo - km 100, CEt,: 68524-000 - Eldo.ado do Cdrajás/pA

r, )



*
ir. '-ii

§tdiiiâiro
do Carqlás

PREFEITURA DE ETDORADO DO CARAJÁS
DEPAR.TAMENTO DE LTCTTAÇÃO - CpL

Eldorado dos Carajás - PA, em de 2022

CONTRATANTE CONTRATADA

TE-CTEMUNHAS:

2

isçiss á!,2s: "llafi qtie lcdas veiaír, e 'icibart . o l}roo l]ro SÉ&ía)íl ,cz ,sic. .'

llua da l{io vermelho o 01 - Cenlro - km 100, CEÍ': 68524-000 - Eldorado do Cârâjás,?A

,. Este contrato fica vinculado aos termos do Pregão Eletrônico n.e 

-/- 
e aos termos das propostas dâ

contratada.

CLÁUSULA VIGÉSIMA . Do FoRo

1. As questões decorrentes da execução deste lnstrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente,

..r-crcessadas e iulgadas no Foro da cidade de Eldorado dos Caraiás, com exclusão de qualquer outro, por mais

, riegiado que seja.

2. E, para firmeza e validade do que foi pâctuado, lavrou-se o presente contrâto 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 pelas testemunhâs abaixo.
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