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o ttlutttcÍpto DE ELDoRADo Dos cARAIÁs, ronNe púsuco, nARA coNHECIMENTo Dos rNTEREssADos,
euE A nREFEITURA MUNIcIeAL, nnalrzlnrÍ LrcrrAçÂo, eARA REGrsrRo DE pREços NA MoDALIDADE
pnEcÃo, NA FoRJUA ErnrnôNlca, coru cnrrÉnro DE JULcAMENTo MENoR pREço poR rrEM, Nos
TERMOS DA LEI NE 1O.S2O, DE 17 DE JULHO DE 2OO2, DO DECRETO NS 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE
2019, DO DECRETO N9 7,746, DE 05 DE JUNHO DE 2012, DO DECRETO N' 8.538, DE 06 DE OUTUBRO DE
2015, DECRETO 7892, DECRETO N9 9.488/18 APLICANDO-SE, SUBSIDIARIAMENTE, A LEI NS 8.666, DE 21
DE luNlo DE 1993, e as ExtcÊtrlclns ESTABELECTDAs NEsrE EDITAL. LEr coMILEMENTAR Ne 123106 E
t47 /2ot4, SUBSIDIARLAMETTTE, PELA LEr Ns 8.666193 E DEMATS recrsLrçÂo, soB As coNDrÇôEs
ESTABELEcTDAS NEsrE ATo coNvocerónlo r lxnxos.

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.oortaldecomprasoublicas.com.br. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o
processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao editâI, apoiado pela sua equipe
responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da proposta com
os requisitos estâbelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; veriÍicar e iulgar as condições de habilitação;
receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão;
indicar o vencedor do certame; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente
instruído a autoridade responsável pela adjudicação e propor a homologação.

MODO DE DISPUTA

L IXIOBq,}O.

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
CONFECÇÃO DE UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALARES ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ELDORADO DO
CARAIAS.PA.
1.1. A LICITAÇÂO será dividida em ITENS, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultarrdo-se ao

licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAIÁS

DATA E HORA DE INICIO DAS
PROPOSTAS:

12 H: 00 M DODtAOl,/06/20ZZ GOnAnrO OE-na§lLnl

DATA E HORA LIMITE PARA

E HORA FIITIAL DAS PROPOSTÂS:DATA
o:

DÁTA DE ÁBERTURA DAS PROPOSTAS -
SESSÂO PÚBLICA:

12 H: 00 M DODlA0S/06/2022 (HO RIO DE BRASÍLIA)

LOCAL:
VALOR ORçADO SIGILOSO

11H: 00M DO DtA 13/06/2022 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).

11H: 01M DODIA13/06/2022 IHORÁRIO DE BRASÍLIA).
www.portaldecomorasnublicas.com.br
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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 especiÍicaçôes do obieto.

a eventuais adesões são as que

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

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

3,2. O cadastro deverá ser feito no Portal de Compras Públicas, no sítio www,nortaldecomorasaublicas,cotn,br:

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

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

Pregão. i

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 dÍretamente ou por seu

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

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

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

PUBLICAS e mantê-los atualizados iunto aos órgâos responsáveis pela informação, devendo proceder,

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

desatualizados.

3.5.1.4 não observância do disposto no subitem ânterior poderá ensejar desclassificação no momento da

habilitação

4. DA PÂRTICIPAçÁO NO PR§G,ÃO.

2, DO REGTSTRo DE PREçOS.

3. DOCRED§IICIÂMENTO.

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade sela compatível com o objeto desta

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

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

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

individual - ME[, nos limites previstos da Lei Complementar nq 123, de 2006.

4.3. NÃo poDERÃo pARTrcrpAR DESTA LrcrTAçÃo os TNTERESSADoS:

4,3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação ,vigente;

4.3.2. Que não atendam às condiçôr)s deste Edital e seu(sJ anexo(s);

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

responder administrativa ou judiciâlmente;

4.3.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9o da Lei no 8.666, de 1993;

4.3.5, 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;

lsrics 41.20:'púrs que todos vejafi, e saibdtí._, o mao do sÊNHoR {ez isto .'

RuadaRio vermelho"0l -Centro-km 100, CÊP: 68524400 - Eldorado do CarajáVPA



€a!
Etdiiiâilo

do Carqlár
PREFEITURA DE ETDORADO DO CARAJÁS

DEPARTAMENTO DE LTCTTAçÃO - Cpl

4.3.7,Org;anizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão ns

7 4 6 / 2 0 7 + -T CU -Plenáno).

4.4. COMO CONDIÇÂO PARA PARTICIPAÇÃO No PREGÂo, A LICITANTE ASSINALAfu{ "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 Complementar no 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 produziÉ o efeito de o licitânte não ter direito ao tratamento

favorecido preüsto na Lei Complementar ne 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno

porte.

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

4'4.?.Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em

conformidade com as exigências editalícias;

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

ocorrências posteriores;

4.4.S. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de

16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7", )üXIII, da

Constituição;

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

de 16 de setembro de 2009.

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

observando o disposto nos incisos III e Mo art. 1s e no inciso III do art. 5c da Constituição Federal;

4.4'8. Apresenar o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores. SICAF. Junto a documentação de

habilitaçãodevidamenteafualizadosempendenciasparaeventuaIconsulta'

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

lei e neste Edital.

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

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

hoÉrio estabelecidos para aberturâ da sessão pública, quando, enüio, encerrar-se-á automaticamente a etapa de

envio'dessa documentação.

5.2. O enüo da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação eigidos 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, § 1p da LC ns 723, de 2006.

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

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

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

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

habilitação anteriormente inseridos no sistema;

5.6, Não será estabelecida, nessâ etapâ do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que

somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e iulgamento da proposta.

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

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

6. DO PREENCHIMEIVTO DÁ PROPOSTA"

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

DOS SEGUINTES CAMPOS:

6,1l,Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda corrente nacional;

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

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

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

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

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

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

serviços.

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

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

outro pretexto.

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

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas nornas de regência de conúatações

públicas, quando participarem de licitações públicas;

6.7' Será desclassificada a empresa que apresentar identificação da empresa tais como raáo social ou nome

fantasia que venha indicar a mesma.

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

local indicados neste Edital,

7,2, O(a) Pregoeiro(aJ verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam

em conformidade com os requisitos estabelecidos neste EditâI, contenham úcios insanáveis ou não apresentem as

especificaçôes técnicas exigidas no Termo de Referência.
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7.2.1. Também será desclassiÍicada a proposta que identifique o licitante.

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

real por todos os participantes.

7.2.3. Anão 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 as propostas classificadas, sendo que somente estas parüciparão da fase

de lances.

7.4. O sistema disponibilizaÉ campo próprio para troca de mensagens entre o(a) Pregoeiro(a) e os licitantes.

7.5. lniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema

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

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

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

regras estabelecidas no Edital.

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

por eletfertado e registrado pelo sistema.

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

lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser Rg 9,16 1p"r)
Centavos.

7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitânte nâo poderá ser iníerior a vinte (20) segundos e o

intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) 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 disputa "ABERTO. em que os

\/ licitantes apresentarão Iances públicos e sucessivos, com prorrogaçôes.

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

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

sessão pública.

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

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

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 hala 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 em desacordo com os subitens anteriores deverão ser

desconsiderados pelo(a) Pregoeiro(a).
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7.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado

primeiro.

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

lance registrado, vedada a identificação do licitante,

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

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

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

sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do(a) Pregoeirofa) aos

participantes do certame, publicada no Portal de Compras Públicas,

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

\-7 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.

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

ve, enlerrada a etâpa de lances, será efetivada a verificação automática, iunto à Receita Federal, do porte da

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

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

assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC ns 723, de 2006,

regulamentada pelo Decreto ne 8.538, de 2015.

7.22. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na

faixa de até 50á (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 última oferta para

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

controlados pelo sistema, contados após a comunicação âutomática para tânto.

7.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desistâ 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.

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

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

identiÍique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7'26. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o

critério de desempate será aplicado exclusivamente enfre as propostas que fizerem ius às margens de preferência,

conforme regulamento.
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7.27. A ordem de apresentação pelos licitántes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que

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

modo àe dispua aberto e fechado.

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

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

7 ,28,1, Produzidos no paÍs;

7,28.2, P roduzidos por empresas brasileiras;

7.28.3. 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 preüsta em lei para

pessoa com deficiência 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 sorteadà pelo sistema eletrônico dentre as propostâs

empatadas.

7.30, Encerrada a etâpa de enüo de lances da sessão pública, o(a) pregoeiro(al deverá encaminhar, pelo sistema
i

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 licitantes.

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

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

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

apresentados.

7.31. Após a negociação do preço, o(a) Pregoeiro(al iniciará a fase de aceitação e lulgamento da propostá.

8.1. Encerrada a etapa de negociaçãq a pregoeÍra examinará a proposta classificada em primeiro lugar'quanto à

adequação ao obieto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital

e em seus anexos, observado o disposto no paÉgrafo único do arL 7e e no § 9c do arL 26 do Decreto n.e

7o.024/ZOr9.

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

fixado (Acórdão ne 1455/20L8 -TCU ' PlenárioJ, ou que apresentar preço manifestamente inexequível do produto

(cinqtrrenta por cento )art. 48, inciso It, 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 instâlações 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 apresentâr as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

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

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

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

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

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

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

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

8.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo(al Pregoeiro(aJ, 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(aJ, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta,

dS.Z.f. O. 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 lance vencedor for desclassificado, o(al Pregoeiro(al examinará a proposta ou lance

subsequente, e, âssim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.7. Havendo necessidade, o(a) Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando 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

condiçôes diversas das previstas neste Edital.

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

negociar com o licitante para que seia obtido preço melhor.

8.8.2.4 negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitântes.

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

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

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

antes estabelecida, se for o caso.

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

observado o disposto neste Edital.

e. DA.U§UüâçÂO
it

9.1. Como condição prévia ao exame Ca documentação de habilitação do licitante detentor da propostâ classificada

em primeiro lugar, a pregoeira verificará o eventual descumprimento das condições de participação,
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especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a íutura contratação,

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

9.1.1. Possuir Cadastro do Portal de Compras Públicas;

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

Punidas - CNEP (www.portaldatrarspart.ncia.gov.brl );

9.1.3.Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de lmprobidade Administrativa, mantido pelo

Conselho Nacional de ,ustiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar'_requerido.php ).

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

https: / /contas.tcu.gov.br /o rds /Pp= 1660:3;0

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

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

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

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio maioritário.

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

údi.ut"r, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no

Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

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

similares, dentre outros.

9'1.5'3' O licitante será convocado para manifestâção previamente à sua desclassificação.

9.1.6. Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitãdo, por falta de condição de

participação.

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

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

para aceitação da proposta subseqitente.

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

DE COMPRÂS PUBLICAS, em relação à habilitação .iurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação

econômica financeira e habilitação técnica.

9,2,1, É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do PORTAL DE COMPRAS

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

apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

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

eletrônicos oÍiciais emissores de certidôes feita pela Pregoeira lograr êxito em encontrar a(sJ certidão(ões)

válida(s), conforme art.43, §30, 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 iá apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital,

via sistema, no prazo de O2 (DUÂS) HORAS, sob pena de inabilitação.

.. lsoios 41_20: 'poÍo que tcdos veidrl. e soibofi.. o dtgo do S€NHOR fez isto

Rua da Rio vermelho " 0l - Centro - km 100. CÊ1,: 68524-000 - Eldoraô do CaraiáVpA



!i
i Íri.

Eldiíiâtto
do Carqiás

PREFEII'URA DE ETDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTO DE LTCTTAçÃO - Cpl

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

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

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

permitidos.

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

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

comprovadamente, forem emitÍdos somente em nome da matriz.

9.6.1. Serão aceitos registros de CNPf de licitânte matriz e filial com diferenças de números de documentos

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

contribuições.

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

relacionada nos itens a seguir, para Íins de habilitação: '

9.8. HABTLTTAçÃO tURÍDrCÂ:

9,8,1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cârgo da Juntarl
Comercial da respecüva sede;

9.8.2'Em se tratando de microempreendedor individual - MEI: Certificado da Condiçâo de Microempreendedor

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

wrvw.portaldoemoreendedor.gov.br;

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

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, deüdamente registrado na funta Comercial da respecüva

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

9.8'4'lnscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem

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

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

local 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 lunta Comercial ou Ínscrito no Registro Civil das Pessoas furídicas da

respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei na 5.764, de 797j.;

9.8.7. Documentos pessoais de pessoa fisica com foto relativa aos sócios iunto a pessoa Jurídica.

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

9.8.9. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

9'8.10. Certidão de enquadramento de micro empresa ou empresa de pequeno porte emitida pela

,unta comercial do estado da empresa;

9.9. REGULARIDÂDE FISCAL E TRABALHISTA:

9.9'1. CNPf - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas lurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas

.iuntãmente com o QSA, conforme o caso;
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9,9,2,Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida

coniuntâmente 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 Portariâ Conjunta ns 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 trabalho, mediante a apresentação de

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

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nq 5.452, de 10 de maio de 1943;

9.9.5. Prova de regularidade junto à Fazenda Estâdual, através da Certidão Negativa conjunta iunto âos Tributos

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

sediada;

9'9.6.Prova de regularidade iunto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa junto aos Tributos

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

for tediada;

9.9.7' Certidão negativa iunto ao município de Eldorado do Carajás, emitida pelo departamento de tributos do

município ou pelo site. https: //eldoradodocaraias-

a mesma também poderá ser solicitada

através do E-mail: tributos@ekloradoriocaraias.pa.gov.br.

9.9.8. Alvará de funcionamento da sede da empresa.

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

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. QUALIFICAçÂO ECONÔMICO-FINANCEIRA.

9.10'1. Certidão Negâtiva de falência, de recuperação ludicial ou extrajudicial (Lei no 11.101, de 9.2.200S),

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

esteia dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;

9.10.2. Certidâo Simplificada da funta Comercial do Estado do domicilio ou sede da licitante emitida nos

últimos 60 dias;

9.10'3' Certidão Especifica da Iuntâ Comercial do Estado do domicilio ou sede da licitante emitida nos últimos

60 dias;

9'10.4. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados

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

ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 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 patrÍmonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

9.].0,4,2. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

9,10,4,3. Caso o licitante seia cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última

auditoria conlábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei ne 5.764, de 7971, ou de uma declaração,

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

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

9,10.4.5, Certidão de regularidade do profissional (Contador) que atesta o balanço patrimoniâl

dentro do prazo de validade;

9.10.5.4 comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de

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

das fórmulas:

LG=
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

SG=

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Circulante

LC = Passivo Circulante
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9.10.6. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez

Geral (LGJ, 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 pâtrimônio líquido mínimo de

109o (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.

e.11. QUALTFTCÂçÃO rÉCNrCÂ.

9.12' Atestado Técnico de Capacidade emitido por pessoa jurídica de direÍto público ou privado que comprove o

fornecimento de produto cotado compatível com o objeto deste Pregão;

DEMÂTS DOCUMENTOS OBRTGATÓRTO.IUNTO A HABILTTAçÃO JURiDICA

Proposta de preços; (âpresentar em papel timbrado da empresa).

Declaração de sujeição às condições estabelecidas no edital e de inexistênciâ de fatos supervenientes impeditivos

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

Declaração nos termos do inciso XXXIII, art. 7a da constituição federal; (apresentar em papel timbrado da

empresa).

Declaração de elaboração independente de propostâ; (apresentar em papel timbrado dâ empresa).

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

Declaração de idoneidade; (apresentar em papel timbrado da empresa).

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

Declaração de não ünculo com a administraçâo publica de Eldorado do Carajás. (apresentar em papel timbrado da

empresa).
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A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitánte qualificada como

microempresa ou empresa de pequeno porte seia declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do

edital.

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

9.13. Caso a proposta mais vantaiose seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de

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

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

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

quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de iustiÍicativa.

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

licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes

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

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

concedido o mesmo prazo para regularização.

9.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o[a) Pregoeiro(a] suspenderá a

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

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

documentos exigidos, ou apresentá{os em desacordo com o estabelecido neste Edital.

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

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

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

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

10. DO DA PROPOSTA Vf,NCEDORA.

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 uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou

ressalvas, devendo a última folhâ 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 Contratâdâ, se for o caso.

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

procedência, vinculam a Contratada.

10'3' Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor

global em algarismos e por extenso (art. 5s da Lei ne 8.666/93).

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

divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
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10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao obleto deste Edital, sem conter alternativas

de preço ou de qualquer outra condição que induza o iulgamento 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 vínculo à proposta de outro Iicitante.

10.6. As proposus que contenham a descrição do obieto, o valor e os documentos complementâres estârão

disponíveis na internet, após a homologação.

10.7. A administração quando entender que os valores estiio inexequível podená solicitar das empresas declaradas

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

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

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

desistência do mesmo podendo ser penalizada na forma da lei.

11,1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como

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

para que qualquer licitante manifestc a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual[is)

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

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

de admissibilidade do recurso.

11,2,2. A falta de manifesação moüvada do licitante quanto à intenção de recorrer importaná a decadência

desse direito.

ll,Z,3,Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dlâs para apresentar

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

apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônicq em outrrs três dias, que começarão a contâr 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 üio somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11'4. Os autos do processo permanecerão com üsta franqueada aos interessados, no endereço constânte neste

Edital.

12. DA REÂBERTURA DA SE§SÃO PIiBLICA.

12.1. A sessão priblica poderá ser rraberta:

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de ato

pública precedente ou em que seia anulada a própria sessão pública, situaç

anulados e os que dele dependam.

s anteriores à realização da sessão

ão em que serão repetidos os atos
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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

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

imediatâmente posteriores ao encerramento da etâpa de lances.

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

12,2.1.A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"l, 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

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

\-,, 13,1, O obieto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do(al Pregoeiro(a), caso não

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

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

procedimento licitatório.

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

15.1. Homologado o resultado da Iicitação, terá o adiudicatário o prazo de até 05 (CINCO) dias uteis, contados a

partir da data de sua convocaçâo, para assinâr a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela

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

15.2, Alternativamente à convocação parâ comparecer perante o órgâo ou entidade para a assinatura da Ata de

._, Registro de Preços, a Administração .poderá encaminhá{a para assinatura, mediante correspondência postal com

aviso de recebimento (AR) ou meio êletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de até 24 horas, a

contar da data de seu recebimento.

15.3. A empresa vencedora deverá assinar a 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 clâusula a empesa sofrera

sanções administrativas conforrne a lei.
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16.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada â contratação, será firmado Termo de Contrato ou

emitido instrumento equivalente.

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

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

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

Edital.

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

Termo de Contrato ou aceite (lo instrumento equivalente, a Administração poderá encaminháJo para

assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aüso de recebimento IARJ ou meio

eletrônicq para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (CINCO) dias, a contar da data de seu recebimento.

16.2,2,0 prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação

iustificada do adjudicalário e aceitâ pela Administraçâo.

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

reconhecimento de que;

16.3.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as

disposições da Lei nq 8.666, de 1993;

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

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

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

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

temporária 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 ne

3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 64, Ill, 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

consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

16,6.1. Na hipótese de irregularidade, o contratâdo deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no

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

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

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

de registro de preços.

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

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

isoics 41.20. 'poÉ que lodos v4on1. e soÉ1ofi . o nso do S€NHOQ lez Éto .'
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sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem

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

documentos complementares e, íeita a negociação, assinar o contrato ou a âta de registro de preços.

17. DO REAJT STAMENTO EM SENTTDO GERAL.

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

Referência, anexo a este Edital.

18. DO BECEB.TME!üTO DO OBTETO E DA FrSCÂr[ÂçÃO.

18.1. Os critérios de recebimento e aceitaçào do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Reíerência.

19. DASOBSIGAçÔES DA CONTRATATYTE E DA CONTRÂTADÀ

19,1. As obrigações da Contratante e (la Contratada são as estâbelecidas no Termo de Referência.

_ 20. DOPáGâilENTO.

20.1. As regras acerca do pagamento r;ão as estabelecidas no Termo dJReferência, anexo a este Edital.

21. DAS SANçÔES ÂDMTNTSTRATTVAS.

2l.l.Cometeinfraçàoadministrativâ,nostermosdaLei n'10.520, de 2002, olicita nte/a d jud icatá rio que:

21.1.1.Não assinar o termo de contrâto ou aceitar/retirar o instrurnento equivalente, quando convocado

dentro do prazo de validade da proposta;

21,1.2. Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;

2 1.1.3. Apresentar documentâção falsâ;

21.1.4. Deixar de entregar os docurnentos exigidos no certame;

21.1.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

21.1.6. Não mantiver a proposta;

21.1.7. Cometer fraude fiscal;

21.1.8. Comportar-se de modo inidôneo;

21.2. O atrâso injustificado ou retârdamento na prestação de serviços objeto deste certame sujeitará a ernpresa, â
juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 1Oo/o (dez
por cento), conforme determina o art. Nq 86, da Lei Nq 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 Caralás, e poderá cumular com as demais sanções âd m in istrâtivas, inclusive com

as multas previstas.

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

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

a) Advertência por escrito;

b) Multa administrativâ com naturezâ de perdas e danos da ordem rie até 200lo (vinte por cento) sobre o valor total

do contrato;

c) Suspensão temporária de participâÇão em Iicitaçâo e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de
Eldorado dos Caraiás, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem

tsoios 41.20:'M eue todos vdoor e seibom_. o nÉo do SÊNHOR fez §to
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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) Declaraçâo de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos

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

penalidade, de acordo com o inciso lV do art. Na 87 da Lei Na 8.666/93, c/c art. Ns 7a da Lei Ne 10.520/02 e art. Ne

14 do Decreto No 3.555/00.

21,4, Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da

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

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

21.5, Serão publicadas na Imprensa Oficial, as sanções administrativas previstas neste edital, inclusive a

reabilitâção perante a Administração Pública.

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

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

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

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

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

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

b) PRÁTICA FRAUDULEMÂ: A falsificação ou omissão dos fatos, com o ob.ietivo de influenciar o processo de

licitação ou de execução do contrato;

c) PRríTICA CONLUIADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mâis licitantes, com ou sem o

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

artifi ciais e não-competitivos;

d) PRÁTICA COERCTTIVA: Causar danos ou ameâçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua

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

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

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

apuração de alegações de prática prevista acima; atos cuiâ intenção seia impedir materialmente o exercício do

direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeçâo.

CÁDASTRO DE RESERVÂ. I
22.1. Ap6s o encerramento da etapa competiüva, 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 preiudicará o resultado do certame em relação

âo licitante melhor classiÍicado.

22'3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor,

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

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

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

previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n" 7 .892 /201.3.

23. DA NTFIXS{AçÂO AO EDITÂL E DO PEDIDO DE ESCUIRECIMET{TO,

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

impugnâr este Edital.

23.2. A IMPUGNAçÂO DEVEú scr realizada EXCLUSMMENTE por FORMA ELETRÔNICA no sistema

www.portaldecomoraspublicas.corn.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 (doisl dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.

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

23.5. . Os pedidos de esclarecimêirtos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados o(a)

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

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

www.portaldecomnraspubl icas.com.br.

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

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

dos anexos.

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

se amoldarem ao aft.21 parágrafo 4e, da Lei 8.666/93.

23.7.1.4 concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo(aJ

pregoeiro(aJ, nos autos do processo de licitação.

._ 23'8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistemâ e vincularão os participantes e a

administrâção.

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

serão cadastradas no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br. sendo de responsabilidade dos licitantes, seu

acompanhamento.

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

que esteiam subscritas por representante nâo habilitado legalmente ou não identificado no processo para

responder pela proponente.

23.11. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a

administração 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 EditalJ.

24. DA§DrSpÔSrçÕESGERÂIS.

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

lsaios lr2o.'Pso que tcdos veJon) e scibom.. o nloo & SÍNHOR lez bto

Rua da Rio vennelho " 0l - Ce ro-km 100, CEP: 68524{00 - Eldo.ado do CarajárPA



Eldõiâilo
do Carajás

PREFEITURA DE ETDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTO DE LTCTTAÇÃO - Cpl

24.2. Náo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na

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

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

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

- DF.

24.4. No iulgamento das propostas e da habilitação, o(al Pregoeiro(a) 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, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

24.5. A homologação do resultado destâ licitâção não implicará direito à conratação.

24.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadâs 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 contrataçâo.

24.7. Os licitantes âssumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administraçâo

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

processo licitâtório.

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 importâÉ o afastamento do licitante, desde que

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

24.10. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitÍmidade das informações prestadas e dos documentos

apresentados em qualquer fase da licitação-

24.10.1. A falsidade de qualquer documento apresentâdo ou a inverdade das informações nele contidas

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

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

24.1!. Em caso de divergência 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 manifesto e incontornável, ou anuláJo 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 pregão induz à do contrato.

24.12,2. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.

24,8. É, facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a

esclarecer ou completar a instrução d(J processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que

deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.
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O Editál está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas,com.br. e

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

vermelho e 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 EditâI, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

TERMO DE REFERENCIA

ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS;

ANEXO II - MODELO DE DECLARÂÇÀO DE SUIEIÇÀO ÀS CONOIçÔES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE
INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO;
ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÂO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII, ART.70 DA CONSTITUIÇÂO FEDERAL;
ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇ,ÃO DE ELABORAÇÂO INDEPENDENTE DE PROPOSTA;

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÂO DO PORTE DA EMPRESA;
ANEXO vI - MODELO DE DECLARAÇ,1O DE IDONEIDADE;
ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE CUMPÀIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÂO;
ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE NÃO VíNCULO COM ÓRGÂO PÚBLICO
ANEXO IX - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;

ANEXO X - MINUTA DO CONTRATO;
Eldorado dos Carajás - PA 27 de Maio de 2022

Asinadodefo.nà digit.l por TI^GO

IAGO PERE|RA ã',,i':$,:::iây"li::Íij1-,,,
Co SrA :00e 1 e4 26247 y;:*,:,i::::"'ff LH';'l,.

.n=TIAGO PtREIRA CO5ÍÂ009I9426247

Tiago Pereira Costa
Pregoeiro Municipal

PORTARTA tOO /2022 GAB.
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TERMO DE REFERENCIA

1.0. oBJETO.
1.1. SISTEMA DE REGISTRO DE PREçO PARA CONTRATAçAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA

nnrsrnçÃo DE sERVrÇos DE coNFECçÃo DE uNrFoRMEs E RoupAs HosprrALAREs ENTRE

ourRos pARA ATENDER As NECESSTDADES DA SECRETARTA MUNrcrpAL or slúoE oo

ffUUCÍptO DE ELDORADO DO CARAIAS-PA. conforme especificações e quantitativos estabelecidos

abaixo:

D oITEM OUANT. UNIDADE

1 coNFECÇÃo DE BoNÉ Trpo DE rlrco DE pATo (ADULTo) 600,000 UNIDADE
Especifrcoção : em brim forrado com sistema de ajuste de tamqnho e teclado na porte
posterior, com o logomarco ds Prêfeitura. Tamanho ttnico (adulto). Na cor azul,

2 coNFEcÇÃo DE cAMrsA coLA póLo - MANcA LoNcA 500,000 UNIDADE
Especifcoção : Mango longo, cont um bolso na Írente, tamanho (5,5 cm x 5,2 cm) no lado
esquerdo com logomarco da Prekitura em tecído de malho frio fo 30 na cor CAQUI. Nos costos
escito: SERVIÇOS GERAIS. Tamantos: M e G.

3 CONFECÇÃO DE CAMISAS APLICAÇÃO STNICúTICA NE TRENTE E COSTAS 1500,000 UNIDADE
Especifcação : em malha de olgoddo fo 30 com 180g/m3, aplicação serigráfrca no Írente e
costas com ribana de cor na gola e manpos, Tamanhos: P, M, G e GG,

4 CONFECÇÃO DE CAMISETA POLO BABY LOOK FEMINTNA: EM TECIDO PIQUET 600,000 UNIDADE
'Especifcaçdo : Em tecido piquet com 50% poliester e 50/o algodõo, cor bronca, estompo (a
arte estó em onexo) no impressdo serígrofia policromio no lado esquerdo nos medidos
mqximos 70 cm x 70 cm, e logonnrco do PreÍeitura Municipal de Eldorodo do Carajás nas
costas. Tamanhos: P, M,G, GG e EG.

CONFECCÃO DE CAMISETA POLO BABY LOOK MASCULINA: EM TECIDO PIQUET 500,000 UNIDADE
Especifrcaçdo : Em tecído piquet com 50% poliester e 50/o algodão, cor bronca, estampa (o
ortc está em onexo) no impressão serigrofa policromia no lodo esquerdo nas medidas
maximos 1.0 cm x 10 cm, e logomarca do Prefeitura Municipol de Eldorado do Carajás nas
costas. Tomonhos: P, M e G.

6 CONFECÇÂO DE CAMISETA UNISSEX COM IMPRESSÃO SILKSCREEN COLORIDO 800,000 UNIDADE
Especiicaçdo : sERVIÇO DE C1NFECÇÃO DE CAMISETA LINISSEX : Em Algodão fo 30,
Tamanho M, Cor Bronca com lmpressão Silkscreen Colorido respeitando qs cores da
logomorco da Academia da Sqúde. IdentiJicoção do profissional: EDUCADOR FÍSICO escrito no

frenu da cqmisets, ocima do logo do Progrqma. As logos do SUS, Mínistério do Saúde e
Governo Federol fcorão no mango direita e os logos do esttdo/município na manga esquerdo,
O verso do camiseto constoró apenos o logomarca do Acodemis da Saúde, Gola e Manga na cor
verde.

CONFECÇÃO DE CASACO7 100,000 UNIDADE
Especilcaçdo : em tecido composto de Tela de Poliéster revestida em PVC, impermeóvel
compondo mongo longo com elástico no punho, gola e punho verde Logomarcas do SUS e
Governo Federol no regiõo torócica q direito e logo ds Acodemía de Saúde no regido torácícq o
esquerdo. Fechomento frontal em zíper sem pola. Na região posterior da copo, logomarco da
Acodemia de Saúde em tamsnho mqíor, obaixo a esquerda o logo do SUS e a direito o logo do
Governo Federal. Tomanho M.

CONFECÇAO DE IALECO TIPO: MANGA COMPRIDA

Especirtcaçdo : Mongo Compridq, Cor Branca, Punho Sanfonado, Bolso na lateral frontal
esquerdo, oplicaçdo serígráfica do brasdo do Municipio, com tecido Oxford. Logomarca de
acordo com o padrdo do Mínístério da Saúde. Logomorco colorída. Tomanhos: P, M, G, GG e XG.

I 400,000 UNIDADE

9 700,000 UNIDADEOL PARÁ MESA CI,INICAI,EN

lsotcs llzo 'Poro qüe tcdos tqofi e saibon d ntoo do SENHOR Íez Élo .'
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Especilcafio : LENÇOL PARA MESA CLINICA em platilha branca. Medidqs aproximadas: 2,00 x
0,80 cm.

10 600,000 UNIDADE

EspeciÍicação : confeccionado em tecido hospítalar. Cor verde, dimensdo do colchdo 1,50 x 0,90
cm.

11 LENÇOL SIMPLES PARÁ CAMA HOSPITALAR 600,000

12 200,000 UNIDADE

13

coNFEcÇÂo DE BoLSA AZUL PERSoNALTZADA pARÁ AGENTE coMUNrrÁRIo DE
SAUDE
Especifrcação : Confeccionodo ent lona impermeável 10, 100% olgodão, no cor dzul marinho
nas seguintes medida: 32 cm de altura x 37 de lorguro x 20 cm defundo (Axlxfl composta de 04
repartições internos sendo uma dívisória com comportimentos poro dosadores, Costura com
reforço e com acobamento em viés de polipropíleno, debruados com codorço de polipropileno,
contos orredondodos sob a oba de Íechamento do bolso, Alça do bolsq com codorço de
polípropileno, regulogem de alturo através dos passadores em metol, (resistente para evitor
corte do olça), ombreiros em nylon marron, fixado a bolso com costura em'x'. Aba de

fechamento formodo por prolongqmento medindo 64 cm de alturo x 37 cm de larguro, no
parte superior da bolso, com ocob,mento nas bordos em cadorço de polipropileno com larguro
35 mm, onde será aplicoda o arte da Secretaia Munícipal de Saúde, acqbomenta nas bordas
em codorço de polipropileno corn largura 35 mm, onde será oplicada a arte da Secretdriq
Munici I de Saúde.

CONFECÇÀO DE BON É TIPO ÁRABE 200,000 IINIDADE
Especirtcação : em brim, na cor ozul, com sistema de ajuste de tamanho e teclado na parte
posterior, com a logomsrca da preÍeituro. Tamanho Único ( odulto).

1,4 300,000 UNIDADE

EspeciÍicoçdo : na cor azul escuro com zíper e costura reforçado. Números: 34,36,38,40,42,
44, 46, 48, 50, 52, 54 e 56.

coNFECÇÃ0 DE CALÇA - EM TECIDO TIPO BRIM.

15 CONFECÇÃO DE CAMISA PÓLO - MANGA COMPRIDA 400,000 UNIDADE
Especificqção: com um bolso no frente tomqnho 5,5cm x 5,2 cm no lodo esquerdo com
logomarca da Prefeitura em tecido de molho fría fio 30. Cor branco com golo no cor loronjo,

Agente Comunítório de Saúde. Tomonhos: PP, P, M, C e GG.Na costo escrito:
16 MEIAS ESPORTIVA EM ALGODÃO CANO MÉDIO, COR BRANCA. 200,000 UNIDADE

EspeciÍicação : MEIAS ESPORTIVA EM AL6ODÃO, cano médio, cor branca. Tamanho único
(Adultol.

1,7 CONFECÇÃO DE BANDEIRÁ NA COR AMARELA 300,000 UNIDADE
Especifrcaçdo: em tecido brim nu cor amarela medindo 30 cm x 25 cm cabo de mqdeira de 35
cm de comprímento com base quadrado de 09 cm de comprimento x 5 cm de lorguro,
logomorca da Prefeitura e do Secretoría de Saúde com a frase COMBATE AS ENDEMIAS

1B

CONFECÇÃO DE BLUSÃO DE SEGURÁNÇA COM LOGOMARCA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL
DE SÁÚDE 200,000
Especifcação: Confeccionodo em tecido misto,600/0 algoddo e 400/0 poliéster, com trqtamento
ímpermeável, com mangas compridas e ojuste em cordão na borro do blusão com golo padre,

frente oberta com fechamento embutido em Zíper Punho com fechqmento em velcro,
logomorca da SESPA (lodo esquerdo na oltura do torox) Logomorcs dd Secretaria de Soúde
nas costos, parte superior Cor: creme Espojado no ombro e cotovelo. Numeros: M,46, 48, 54 e
66.

l9 CONFECCÂO DE BOLSA TIPO TIRÂCOLOO 300,000 UNIDADE
Especírtcaçdo: CONFECÇÃO DE BOISA típo tiracolo, confeccionodo em lona de olgodão
impermeabílímda, ada debruo da alça de cordorço de olgodão largura 50mm da mesmq cor
com regulogem, fechomento com 2 tiros de cadarço 25 mm, com obreira, 2 divisões internqs
mois um bolso sem lapela por buixo do tampa, suporte laterol poro acondicionar garraÍo
plástica de 500 ml, Tomanho 38cm lorgurax 31 cm qlturax 20 cm lqterol. Apresentando
logomarcas da Equípe Soúde du Fomílío e Agentes de Endemías.

20 CONFECÇÃO DE BONÉ TIPO ÁRABE E BICO DE PATO 300,000 UNIDADE

isaics 4120 'ft{ç ere todas !,qi?nt, e so/bom,, d fioo do SENHOR íez islo .'
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Especificoção : confeccionado em tecido hospitalor. Cor verde, dimensdo do colchão 1,90 x 0,80
cm.

UNIDADE
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Especificação : confeccionado em tecído misto, 60% algoddo e 400Á poliéster, com trqtomento
impermeável, fechomento Írontql em velcro de 18 cm Logotipo Secreario de Saúde no parte
do nte.

300,000 IJNIDADE2',t coNFECÇÃo DE CALÇA - EM TEctDo TIpo RIp sroP.

EspecíÍícação : impermeóvel na cor Csqui com zíper e costurqReforçqdo com bolso loterol nas
pemas. Com logomorco da Prefeit!.tro. Números: 36, 38, 40, 42, 44,46,48, 50, 54, 56 e 64.

200,000 UNIDADE22 CONFECÇÃO DE CALÇA DE SEGURANÇA C/ TRATAMENTO IMPERMEAVEL

Especificoção : Confeccionada em tecido misto, 60% algod1o e 400/0 poliéster, com trotamento
ímpermeóvel com corddo para ajustÊ na cinturo, com reforço impermeóvel qté o joelho na
porte ftontal Com logomarco dq Prefeítura. Números: 44,46, 48, 54 e 66.

300,000 iINIDADECONFECÇÃO DE CHAPEU TIPO PESCADOR EM BRI M ADULTO

EspeciÍicaçdo : em brím, ns cor caqui, com sistemo de ajuste de tomanho e teclodo nq porte
posteior, com o logomorca da pr,'-kitura. Taman ho uníco I adulto)

400,000 UNIDADE24 CONFECÇÃO DE CAMISA GOLA PÔLO . MANGA LONGA,

Especifrcaçdo : Mango longo, coo um bolso no frente, tamanho (5,5 cm x 5,2 cm) no lado
esquerdo com logomarca da Prelêitura de Anonindeua em tecido de malho fia fo 30 em
material llv no cor CAQIll. Nqs costos escríto: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. Tomanhos:

PP,P,M,GeGG
120,000 UNIDADE25 CONFECÇÃO DE IAPONA TÉRMIC.A IMPERMEAVÉL

Especirtcação : impermeovél 25?tb de manga comprida, cor branco, punho sonfonado, bolso
com tecído Oxford logomarco de acordo com o podrõo do Ministério da Saúde. Tomanhos: P e

M.
UNIDADE100,00026 CONFÊCÇÃO DE MACACÃO NA COR CAQUI: MANGA LONG4

Específrcação : Mongas e pernas comprídas, tecido Terbàm impermeável de tronspirqçdo, com
zíper, bolso no lodo esquerdo, gola,típo podre, com lopelo de íechamento velcron - proteçõo de

pescoço e punhos elastíca nq porte posterior da linho da cinturo, bolso frontal, com Logo da
ínstituição na oltura do peíto e na parte posterior. Números: 44, 46,48, 54 e 66.

120,000 UNIDADE27 CONFECÇÃO DE CAMISAS SERIGRAFADA NA COR BRANCA

Especilcaçdo : em malha de algodõo fio 30 com 180g/m3, branca. Aplicoção serigráfca de

brasdo do município, na laterol Írontol esquerdo medindo 09cmX08cm e aplícação serigrófica
da palavra "FtSCALtzAÇÃo DA vtG\LÂNCIA SANTTÁRIA", na cor pre t, nqs costns ríbana e golo
brancq. Tamonhos: P, M, G e GG.

150,000 UNIDADEO DE CAMISAS: EM TICIDO UBV DE MANGA COMPRIDA

Especificoção : em tccido llBV de manga comprido c/ 75% de proteçdo com ribono branca, na
cor omarela na golo e mqngas. Aplicaçdo serigráÍica na frente e na costa "COORDENAÇÃO DE
IST/AIDS E HEPATITES VlRAIS". Tomanhos: P,M, G, GG e XG.

c0NFECÇÃ

100,000 UNIDADE29 CONFECÇÃO DE CAMISAS SERIGRAFADA NA COR AMARELA
EspecilcaçAo : em malha de algoddo fio 30 com ribana bronco, nq cor amarela na gola e

mangos. Aplicaçdo serigráfca na írente e no costo "COORDENAÇÃO DE EPIDEMIOL)GIA".
Tomonhos: P, M, G, GG e XG

150,00 0 UNIDADE30 CONFECÇÃO DE CAMISAS SERIGRAFADA NA COR AMAREL,
Especilcaçdo : em malho de algoddo fio 30 com ribana branco, na cor amorela na gola e

mongas, Aplícoçào serigráfco na frente e no costq "COORDENAÇÀO DE V|G|UNCIA EM
SAÚDE AMBIENTAL". TArr,ANhOS: I" M, G, GG C XG.

UNIDADE31 CONFECÇÃO DE CAMISAS, COR: AMARELA,COM SERIGRAFIA 100,000
Especificqção : em malha de olgoddo fio 30 com ribana branco, na cor amorelo na gola e

mangas. Aplicoção serignifca na frente e nq costa 'COORDENAçÃO DE VIGILANCIA E
CONTROLE DE ZON0SES". Tamanhos: P, M, G, GG e XG.

200,000 UNIDADE32 CAMISA TÉRMICA: DE PROTEÇÃO UV TIPO:MANGA LONGA

33 200,000 UNIDADE

: de Droteção UV mongo longa bege. Tomonhos: M, G, GG e XG.

coNFECÇÂO DE CAMISA TIPO GOLA PÓLO: COV BOTÕES DE PRESSÂO

Especifrcação : Com botões de pressão nq cor bronco, Fio 30 com a logomarca da Prefeia)ro no
lado esquerdo. Na costa escrita: cooRDENAÇÃo DE tsT/AlDs e HEPATITES VIRAIS.
Tamanhos: P, M, G e 6G.

Especilcação

tsotJs 4lzo 'tuo que todos vejafi e friborÍl., d rnoo do §NHOR fez isto
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34 CONFEC O DE CAMISAS SAMII COR BRANCA 200,000 UNIDADE

35

lha piquet com recorte nas laterois e ombrq gola polo.
Aplicaçdo serígráfics no peito (lado esquerdo) o emblemq do SAMII 792 em duas cores,
medindo 7x11 cm e ocima o funçdo (CONDUTOR, MÉDICO, ENFERMETRO t fÉCtttCO Ot
ENFERMAGEM). Nas costas SAMU 192 em duas cores, medindo 75x2Scm. Tamanhos: pp, p, M,
G, GG e XG.

Específicoção : Cor branca , mci

CONFEC ÃO DE CAMISAS SAMU COR AZUL 200,000 UNIDADE

EspeciÍicoçõo: Cor ozul , malho piquet com recorte nas laterais e ombro, gola polo. Aplícação
serigrórtca no peíto (lado esquerdo) o emblema do SAMIJ 192 em duss cores, medindo 7x11 cm
e acima a função (coNDUToR, UÉO\CO, tUpmUetRO E TÉCNICO DE ENFERMACEM). Nas
costas SAMU 792 em duqs cores, medíndo 15x2scm. Tamanhos: P M, G, GG e XG.P,

36 CONFEC DE MACACAO PADRONIZADO DO SAMU 40,000
Especificaçdo : q) Tecído: Pré encolhido, tipo sorja 2//1, peso 221 g/m largura 1,67, composto
por 67% frbra de poliéster e 33 % de fibra de algodão, tipo terbrim ou similar, tingimento em
cores firmes, resistentes ao uso e llvagens, na cor azul marinho padrão 519 do cartela de cores
da Sontista.c) Modelo: Costuras itplas Abertura frontal, zíper aparente (máster fino) na cor
do tecido, d) Frente: corte reto gdla Pqdre, medindo 03 cm de altura, tronspassoda, regulável
com velcro. Com ombreiras [proii-çdo) nos ombrog forrada com fbra 6 mm e motelassqda,
Embutida na gola, índo da frentc até a pala das costas (embutída). Com dois bolsos (típo
profissional), medindo 28 cm de altura por 20 cm de larguro abertura da bocs medindo 23 cm
(tipo faco) Pespontqdo com duas costuras. 03 cm abaixo dos bolsos frontais, será
confeccionado os bolsos lqtcrais, medindo 19 cm de largura por 20 cm de altura (com prega
fêmea no meio), com lapela medindo 07 cm de largura, preso com velcro de 2 cm de larguro
por 08 cm de comprímenm (devídamente centralizodo). 03 cm abaixo dos bolsos laterois, será
aplicado joelheira (proteção), ovql medindo aproximadqmente 22 cm, forrada com fbra 6 mm
e matelossado.e) Mangas: ocabantento corte reto nos punhos, com língúeta regulodora com
velcro. Medindo 03 cm de larguru por 17 cm de comprimento. Com lingúeta interna medindo
03 cm de largura por 20 cm de camprimenta, ocabqmento com caseado. Nq parte extema será
colocado um botão (logo abqixo dq película) para prender a lingÍietq (de forma que possa ser
usodo como mongas longos e curtas).Í) Costqs: Com pala, com duos pregas fundas (paro dar
movimento). Na cinturs, elástíco de 4 cm de larguro com aproximadamente 20 cm de
comprimento [sentido hoizontal) e língüeta reguladoro, logo após termino do elástico,
medindo 03 cm de lorgura por aproximadamente 15 cm de comprimento (sentido
horizontol)das costos pora Íente,presq por velcro ( de formo que q peça posso ser qjustqda na
cinturq). Com doís bolsos atrós, inedíndo 15 cm de largura por 17 cm de altura, com lapela
medindo 07 cm de lorguro, presa com velcro de 2 cm por 0B cm de comprímento.g) Faixas
Coloridas: Em 100% poliéster, nas cores laranja e vermelha, medindo 2 cm de largura. Será
oplicada nas laterais, sendo que o laranja ficaró embutida na ombreira e na cava e a vermelha
da cintura para baixo. h) Nas mangas: Embutido na película oté o punho 1aranja na frente e
vermelha atrás). (no meio da monga, de forma que quando vestídq fique na frente da peça).i)
Faixas ReÍletivas: de 5cm, na cor prata (altqmente reÍletiva). Com revestimento em plástico
transparentej) Na frente e msngaS Logo abaixo da cava e dos logotipos do SAMII aplicados.k)
Nas pernos: Logo qbqíxo da joelheira (frente e costas). .l) Nas costas: No sentido vertícal,
aplicada em cima dos pregqs, embuüda na pala até a cinturq (03 cm acima do elástico).m)
Bordados: Frente, na altura do peito (emblema do Ssmu 192, medindo 07 cm X 11 cm) logo
qcima seró borduda na cor brence a funçdo do servidor.n) Manga Direita: Emblema do Sqmu
192, medindo 07 cm X 11 cm. E Manga Esquerda: Emblema da Bandeira do Município,
medindo 07 cm X 11 cm.o) Costas: Emblema do Samu 192, medindo 15 cm X 25 cm. Temanhos:

Gti e XG.

37 CONFECÇÃO DE CAMISAS,COR VERDE 300,000 UNIDADE
Especificação : em tqcido piqué,com golo polo qplicação serígniÍicq no frente e costas com
ribana de cor na gola e mangas. Com logomgrca da HMEC. Tqmqnhos: P, M,G e GG.

3B CONFECÇÃO DE CAMISA GOLO POLO, COR VERDE 400,000 UNIDADE
Especilcaçdo : com gola polo mango curta em Algodão fio 30, Para Agente Adminístrqtivo,
Agente de Portaria e Maqueiro. Logomorca da HMEC de acordo padrdo do Ministério dq
Saúde. Logomarca colorida. Tameihos: P, M, G e GG.

39 CONFECÇÃO DE LENÇOL COM ELÁSTICO ADULTO 200,000 UNIDADE

lsaias 4lzo 'fhe qLe tcdas vejoft\ e satbdt).. a mõo & SLNHOR fez lsto .'
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Especificoção : em tccido brim paro cama adulto com elástico com tomonho 220 x 1,20
rca HMEC colorido

coNFEccÃo DE LENÇoL coM eI,4srco tNpeNttL 100,000 UNIDADE40

Especifcação: em tecido brim pqra cama adulto com eldstico com tamanho 2,00 x 1,20
logomarca HMEC colorido.

150,000 UNIDADE41 CONFECÇÀO DE LENÇOL COM ELÁSTICO PARA BERÇO HOSPITALAR

Específicação : confeccionado em tecido hospitalqr. Cor verde, dimensdo do colchão 1,50 x 0,60
cm. Logomarco HMEC colorids,

200,000 UN IDADE42 CONFECCAO DE LENÇOL COM EL,{STICO PARA CAMA HOSPITALAR

Especifrcoçdo : confeccíonodo em tecido hospitalor. Cor verde, dimensdo do colchdo 1,90 x 0,90
cm. logomarco HMEC coloido.

450,000 UNIDADE43 CONFECÇÀO DE LENÇOL SEM ELÁSTICO ADULTO HMEC

EspeciÍicoção : em tccido planilha com 1qo%algodío para cama adulto medindo 2,40 x 1,40
cm, Com logomarca do HMEC. logomarca colorida.

470,000 IINIDADE44 CONFECÇÃO DE LENÇOL SEM EúSTICO INFANTIL

200,000 UNIDADE45

300,000 UNIDADE46

Especifcoção : em tecido planílha brim com 100% algoddo para cama infontil cor branco

Especílcaçdo: em tccido plonílhu bim com 100cyo algodão paro berço (pediatro) medindo

LENÇOL PARA MESA CLINICA MED: 1,80X0,60 CM

coNFECÇÃ

1,50 x 1, 00 cm. Com looomorco colorído

O DE LENÇOL SEM E[ASTICO PARA BER O HOSPITALAR

medíndo 2,00 rcq colorido.

Especilcaçdo: em plotílho bronca. Medidas orpoximadas: 1.,80 x 0,60 cm com logomarca
colorida

250,000 UNIDADE47 CONFECÇÃO DE LENÇOL COM ELASTICO PARA CAMA INFANTIL

EspeciftcoÇão : em plaülho bim cor branca med. 2,00 x 7,20 cm, com logomarca colorida

300,000 UNIDADE4B
CONFECÇÂO DE UNIFORME PROFISSIONAL PARA SERVIÇOS GERATS (AGENTE DE

LIMPEZA)
Especifrcoção : composta por comisa profissional é confeccionado em Brim, oferecendo
excelente durqbilidsde, resistência à rosgos e obrasões em gerol. A colça em brim é meio cós

meio elqstico, possui quatro bolsos chapados e passonte paro o cinto. Pode ser utilizado nas

moís diversas otividades onde o UniÍorme exige mois resístênciq paro os trabalhos mais
pesados. Cor conforme exigido pelo Mínistério da Saúde. logomarcq colorida. Tamanhos: P, M,

GeGG.
100,000 MF:TRO49 TECIDO BRIM GROSSO AZUL
100,000 METRO50 TECIDO BRIM GROSSO LONADO ALGODÃO CRU

100,000 METRO51 TECIDO BRIM GROSSO VERDE BANDEIRA
100,000 METRO52 TECIDO PERCAL P/ CONFECÇÀO DE LENÇOL

400,000 UNIDADEO DE CAMISETA COM SUBLIMAÇÃO NA COR: BRANCA
Es I co : cores diversas.

Especilcaçdo : de mqlha poliester c/ sublimoção no frente e costo, mongo curto, com barro
dupla nas mongas e borro paro componhqs, no cor branca

300,000 UNIDADE54 CONFECÇÀO DE CAMISETA COM 1;UBLIMAÇÀO NA COR: VERMELHA

Específicaçdo : Confecção de Camiseta de malho poliester c/ sublimaçdo na Írente e costo,

manga curto, com b(rrro duplo nas mqngos e borra, para camponhas, no cor vermelha
300,000 UNIDADE55 CONFECÇÃO DE CAMISETA GOLA POLO COM SUBLIMAO1O NA COR: VERMELHA

Especifrcoção : ConÍecçdo de Coniseta de molha poliester c/ sublimação no Írente e costa,

cqmpqnhas, na cor vermelho Camisetu gola polo c/ sublímaçdo no bolso
300,000 UNIDADE56 CONFECÇÃO DE UNIFORME PARA MÉDICOS

EspeciÍicoçdo : ConÍecção de Uníforme poro médicos e enfermeíros (calça de brim e comisa de
percal) cores díversas Tomanhog P, M, C e GG.

300,000 UNIDADE57 CONFECÇÃO DE UNIFORME PARÁ TÉCNICO DE ENFERMAGEM

EspeciÍicação : (colço de brim e carnisa de percol) cores diversos Tomanhos: P, M, G e GG.

lsatos 4t2o 'p@c que tcõos veioni e níbon. a iroo & :;€NH0R fez Éto
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Especifrcoção : descrição: tecido OxÍord com a logomarca colorida dq SMS e o setor de destino

100,00059 cONFEccÃo DE CALÇA CoMPRIDA TECIDO PERCAL UNIDADE

Especificoçõo : Calçq comprida de tecido percol Tomonhos: P, M, G e GG.

60 CONFECCÃO DE CONJUNTO PARA ATENDENTE DE OXFORD 150,000 IINIDADE

Especificoção : calça e camisa Tomonhos: P, M, c e GG.

200,000 UNIDADE61 CAMPO DUPLO P/ EMBALAGEM 2X2M

Especificoçõo : Campo duplo p/ ernbolagern ZxZm

62 200,000 UNIDADECAMPO DUPLO P/ EMBALAGEM 6OX6O CM

Especificaçdo : Compo duplo p/ embalogem 60x60 cm

CAMPO DUPLO P/ EMBALAGEM sOXBO CM 200,000 UNIDADE63

64 CAMPO DUPLO P/ PROCEDIMENTO CIRÚRGICO 9OX9O CM 200.000 UNIDADE

200,000 UNIDADE65 CAMPO FENESTRÁDO 6OX6O [ORIFÍCIO QUADRADO 5,5CMJ

66 150,000 UNIDADE

50,000 UNIDADE67

CONFECÇÃO DE LENÇOL PARA ('AMA HOSPITALAR ILEITOJ
Especificação : tecído percal co elástico e a logomarca da seÜetnrio de saúde e setor de

destino.

BIOMBO DE TECIDO BRIM COM 3 METROS LAPP COMPLETO

EspeciÍicoção : contÊndo (01 capote de 02 metros,01 pano duplo 2x2,01 pano duplo 1,60x1,60,

01. pano duplo 7,20x7,20 em algod,io cru)
100,000 UNIDADE6B CONFECÇÃO DE BATAS DE TECIDO

69 CONFECÇÃO DE CAPOTE DE TECIDO BRIM - ITAMANHO: 02 METROS')

EspeciÍicaçdo : tecído popeline poro Daciente com logoma rca coloridq Tqmonhos: P, M, G e GG

200,000 UNIDADE

EspeciÍicoçdo : na cor verde, com logomarca colorida
50,000 UNIDADE70 CONFECÇÃO DE LENÇOL PARA ULTRASSOM 90 CM X 170 CM

Especificaçdo: cor bronco, com ídentificador ?U? e numeração de 01 o 40 resistentes qos

processos de lovagem, todo personolizado com logomorco do hospitol (com oproximadamente
10 a 12 logos HMEC tomonho 20 cm x 15 cm por peça), costurss reforçados para maior
durabilidode da peça, em tecído profssional resístente à ldvogem índustrial e hospitalar,
percol, 180 fios, 100%o algodão, sem elástico, com encaíxe de 20cm paro colchdo

7l CONFECÇÃO DE LENÇOL PARA ENFERMARIA 180 CM X 250CM r00,000
Especilcação : cor bronco, com identifcodor ?E? e numerqçõo de 01 a 250 resistentes aos
processos de lavogem, todo personalizodo com logomarca do hospital (com qproximadomente

10 a 12 logos HMEC tomonho 20 cm x 1.5 cm por peça), costuras reforçodas parq moior
durabilidade da peça, em tecido profssional resistente à lavagem índustríal e hospitalar,
percal,780 Íios, 1.00/o olgoddo, sem elóstico.

200,000 UNIDADE72 CONFECÇÃO DE LENÇOL PARA CoNSULTÓRIO 70 CM X 160 CM

Especifrcoção : cor verde óguo, com identifcador ?C? e numeroção de 07 a 60 resistentes aos
processos de lovagem, todo personolizado com logomarca do hospital (com aproximodomente
10 a 12 logos HMEC tamanho 20 cm x 75 cm por peça), costurqs reforçqdos para mqior
durabilidode do peço, em tecido prcfissional resistente à lavagem industriol e hospitolar,
percal, L80 fios, 1000/0 algodõo, sem elástico, com encaixe de 20 cm pora colchdo

50,000 UNIDADE73 CONFECÇÃO DE LENÇOL PARA EMERCÊNCIA/AMBULANCIA 9O CM X 2OO CM

80,000 UNIDADE74

58 CONFE DE ECO SEM MANGA

Especírtcaçdo : cor brsnco, com identificador ?EM? e numeração de 01 o 250 resistentes qos

processos de lavagem, todo personalizado com logomarca do hospital (com oproximadomente
10 a 12 logos HMEC tamanho 20 cm x 15 cm por peça), costuros reforçadas para moior
durabilídode da peço, em tÊcido proÍissionql resistente à lavogem industrial e hospitalor,

180 os, 700Y0 a ão, sem elástico
O DE LEN OL PARA ET,IFERMARIA INFANTIL

300 000 UNIDADE

CONFEC
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180 100% a sem elástico

90,00075 coNFECÇÃ0 DE LENÇoL PARA AMBUúNCIA 90 cM x 200 cM, I]NIDADE
Especilcaçdo : or branco, com identiicador ?A? e numeroçdo de 01 a 60 resistentes oos
processos de lovagem, todo personalizado com logomorca do hospítal (com oproximadamente
10 a 12 logos HMEC tumonho 20 cm x 15 cm por peça), costuras reforçodas para moior
durabilidade do peça, em tccido profssionol resístente à lavagem industriol e hospitalar,
Dercol, 180 fios,100c)/o slgodão, sem elósüco

150,000 UNIDADE76 CONFECÇÃO DE LENÇOL PARA CENTRO CIRÚRGICO 80 CM X 110 CM

Especificqção : cor bronco, com identíficador ?CC? e numeraçõo de 01 a 70 resístentes aos
procesms de lavogem, todo personalizado com logomarca do hospital fcom oproximodomente
10 a 12 logos HMEC tamanho 20 cm x 15 cm por peça), costuros reÍorçadas porq mqior
durqbilidade da peço, em tecido prolssionol resistente à lovagem industrial e hospítolqr,
percal,780 fios, 1000/0 algoddo, sem elástico

s0,000 UNIDADE77 O DE LENÇOL PARA EI,IDOSCOPIA 7O CM X 160 CM

Especilcaçdo : cor verde água, com identifcodor ?ED? e numeraçAo de 07 a 40 resistentes oos

procesms de lovagem, todo personolizado com logomorca do hospitol (com aproximadamente
10 a 12 logos HMEC tamanho 20 cm x 15 cm por peça), costuras reforçodos para maior
durabilidade do peça, em tecído profssionol resistentc à lavagem índustríal e hospitolar,
percal, 180 fios, 1000/0 olgodão, sem elóstíco, com encaixe de 20 cm pora colchdo

coNFECÇÃ

100,000 U N IDADE78 CONFECCÃO DE LENÇOL PARA PEDIATRIA 70 CM X 145 CM,

Especificoção: cor branco, com identiÍicador ?P? e numeroção de 01 o 50 resistentes qos

processos de lavagem, todo personalizodo com logomarca do hospitol (com qproximadamente

10 a 12 logos HMEC tsmsnho 20 cm x 15 cm por peça), costuras reforçodos poro moior
dursbílidade da peça, em tecido profissional resistente à lavagem industrial e hospimlor,
percol, 180 fios, 1000Á algodão, sem elástico, com encaixe de 20 cm para colchõo

200,000 UNIDADE79 CONFECÇÃO DE LENÇOL PARA MÉDICOS 195 CM X 250 CM

EspecifrcaçAo : cor azul claro, com identiÍicador ?M? e numeração de 01 a 20 resistentes oos
processos de lavagem, todo personolizado com logomarca do hospitql [com oproximadomente
10 a 12 logos HMEC tomqnho 20 cm x 15 cm por peça), costuros reforçodas para mqíor
durabilidade da peça, em tecido profissionol resistentc à lavagem industriol e hospitalar,
percal,180 fios,700c)to algoddo, sem elástico

100,000 UNIDADE80 TRAVESSA CC BO CM X 140 CM

EspecíÍicoção : em olgodão cru, brim pesado, costuros reforçadas pora moior durabílidade do
peça, em tecido profissionql resístente à lavagem industrial e hospitolor

150,000 UNIDADEcoNFECÇÃO DE CAMPO CrRÚRGTCO GRANDE 230 CM X 230 CM,

Especifrcoção :em algodão cru, brim pesado, costuras reÍorçados paro maíor durabilídode do
peço, em tecido profissional resístente à lavagem industrial e hospítalar

100,000 UNIDADEa2 CoNFECÇÃO DE CAMPO CrRÚRGTCO MÉUO rZO Cr'r X rZO Cl,,t,

Especilcação : em algodão cru, brim pesado, costuros reÍorçodos paro moíor durabilídade do

Deca, em tecido Drofissionsl resistente à lavagem indusa'iol e hospitalqr
120,000 UNIDADE83 CoNFECÇAO DE CAMPO CTRURGTCO PEQUENO !50 CM X 150 CM

EspeciÍicaçdo : em algoddo cru, úim pesado, costuros reforçodos para moior durobilidtde da
peça, em tecido profissionol resistente à lavagem industrial e hospitalar

120,000 UNIDADEB4 CONFECÇÃO DE CAMPO PARA BANDEJA BO CM X 80 CM

Especilcaçdo : em algodão cru, brim pesodo, costurqs reforçadas para maior durobilidade do

Deca, em tecído DroÍissional resistcnte à lavagem industríal e hospitalar

120,000 UNIDADEB5 CONFECÇÂO DE CAMISOLA CIRÚRGICA LONGA, COM MANGA f4M4XHO: P

lsoios 4t2o:'lbc q@ todas v4on1 e sd,iboít1,, a nõo & SENHOR {ez blo
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Especifcação: cor bronco, com identificador ?l? e numeração de 01 a 50 resistentes aos
processos de lavagem, todo personolizado com logomorco do hospitol (com oproximadamente
10 a 12 logos HMEC tamanho 20 cm x 15 cm por peço), costuros reforçodos pora maior
durabilidade da peço, em tecido profssionol resistente à lavagem industriol e hospitolor,
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Especilcação : sberto atTás, com manga curta, golo redonda, otrás três tiros de amorra na
parte superior, central e infeior, nq cor verde águo, tamanho P, tecido brim leve 100%
olgodão, costuros reforçadas pora maior durabilidode da peça, em tecido profissional
resistente à la m índustrial e hos italor

B6 coNFEcÇÃo DE cAr.,rrsou crnúncrce loucA, COM MANGA, TAMANHO: M 120,000 UNIDADE
Especifrcoção : aberta qtrás, com manga curto, gola redonda, atrás três tíros poro omarro na
parte superior, ceníql e inferior, no cor verde dgus, tomonho M, tecido brim leve 700%
olgodão, costuras reforçados poro maior durobilidade do peça, em tecido profissíonal
resistente à lavqgem industrial e hospitalar

87 CONFECÇÂO DE CAMISOIÁ CI RÚRCICA LoNGA, CoM MANcA, TAMANHo: G 120,000 UNIDADE
Especilcaçdo: qberta atrás, com mqngo curtq, golo redonda, atrtis três tiras de qmarro no
porte superior, central e inferior. nq cor verde águo, tamanho G, tecido brim leve 100%
algodão, costuras reforçados para moior durabilidade do peço, em tecido proÍissionql
resistenle à lavagem índustrial e hospitnlar

BB AO DE CAMISOLA CIRURGICA LONGA, COM MANGA, TAMANHO: GGCONFEC 120,000 UNIDADE

Específicação : aberta atrós, con manga curta, golo redonda, otrás três tiras de amarro no
parte superior, centrol e inferior, na cor verde águo, tomanho GG, tecido brim leve 100%
algodõo, costuras reforçodas paro msior durabilidode da peça, em tecido proÍissional
resistentz à lavqgem industriol e hospitslor

B9 ITCICA LONGA, INFANTIL, TAMANHO: ATÉ 06 ANOSCONFECÇÂO DE CAMISOLA CIRÚ 120,000 UNIDADE
Especilcaçdo : aberta atrás, com manga curta, golo redondo, atnis três tiros de amarra na
parte supeior, central e inferior, na cor verde dguo, com detolhes inJbntis, tomanho até 6 qnot
tecido brim leve 100% algodão, costuras reforçodas poro moior durabilidade da peça, em
tecido l.s.§Ional resístente à lo industriol e hos itqlar

90 CONFECÇÂO DE CAMISOLA CIRÚItGICA LONGA, INFANTIL, TAMANHO: ATÉ 1O ANOS 120,000 UNIDADIi
Especificação : oberta atrás, com manga curta, golo redonda, atrós três tiras de omarro na
parte superior, centrol e inÍerior, na cor verde dgua, com detalhes infantis, tamonho de 6 q 10
qno; tecido brim leve 100% algoddo, costuras reforçodos pora maíor durobilidode da peço,
em tecido talqr.ionql resistente à lo industriol e

91 120,000 UNIDADE
Especirtcoção: em olgoddo cru, brim pemdo, em tecido profissional resístente à lavogem
industr ia I e h ospita I a r

CAMPO RN 120 CM X 120 CM

2,20 MX1,50 M 240,000 UNIDADE
EspeciJicoçdo: adulto, solteiro, confeccionado em tecido composto de 65% políéster 15%
acrílico 10% algoddo 5% polipropileno 5% viscose pré-encolhido onüolérgico e qntimoÍo que
ndo retenha umidode, com trotamento Anti-Ílame, pré-encolhido, isentos de quolquer deÍeit ,
bordas acabodas, dimensões minímos de 2,20 m x 1,50 m, logomarca podrdo da unidade
bordodo no centro do cobertor em cores firmes e claros resistente a lavagem industrial e
hospimlar.

93 TAM: 1,10X0,90 CMCOBERTOR HOSPITALAR INFAN 240,000 UNIDADE

94

EspeciÍicaçdo: antialérgico e antimoÍo, composto de 6596 poliéster 150/6 acrílico 10% algoddo
5% polipropileno 59ó viscose pré-encolhido dímensões minimas medindo 1,10 metros de
comprimento 0,90 metros de lorgura no cor estampoda infontil com tratomento Anti-Ílame,
pré-encolhído, ísentas de quolquer deÍeito, bordqs acobodas, logomorca padrdo da unidade
bordodo no centro do cobertor.

FENESTRÁDO 30 CM X 30 CM,O DE CAMPO CIRÚRGICO I,2O M X 1 20MCONFE 120,000

95

EspeciÍicação : brim pesado azul escuro 1000/o algodão profissíonol, costuros reÍorçadas pora
moior durabilidade do peça, em tecido proJissional resístente à lavogem industriol e
hospitalor.

CONFEC O DT CAMPO CIRURGI M X 1,20 M, FENESTRÁDO 40 CM X 40 CM 120,000 UNIDADE

lsaics 4L29 'Poro que t&os rcjon1. e sabon,^ a fiôo do SENHOR Íez tsto..,
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Especilcaçdo : brim pesado azul escuro 100% algodão cru profissional, costuras reforçqdas
paro maior durqbilidode do peça, em tecido proÍissional resistente à lovogem industrial e

talar.

AMA CIR RGICO HOSPITALAR UNISSEX, AZUL ESCURO, TAMANHO G

96 coNFECÇÃO DE ALEco cURTo FIjMININo, TAMANHO M 100,000 UNIDADE

EspeciÍícaçdo : oxford 1000Á políéster, branco, tamanho M, gola tradicional, mango longa, 2
bolsos frontais no parte inferior, cinto nas costas, botões broncos de cosa visíveis, com logotípo
do hospital na parte superior esquerda, costuras reforçodas pqra maíor durobilídade do peça,
em tecido profrssíonol resistente à lovagem industíal e hospitalar.

97 100,000 UNIDADE

Especifcoção : oxford 100% poliéster, brqnco, atmonho G, golo tradicional, manga longo, 2
bolsos Írontqis na pqrtc ínÍeríor, cin t nqs costas, botões brancos de casa visíveis, com logoüpo
do hospital na porte superior esquerda, costuras reÍorçodas pora maior durobilidade da peço,
em tecido proÍissíonol resistentc à lavagem industrial e hospitolar.

CONFECÇÂO DE IALECO CURTO FEMININO TAMANHO G

150.000 UNIDADE

99

CONFECÇÂO DE JALECO CURTO FEMININO, TAMANHO GG

Especilcoção : oxford 100% políéster, branco, tomanho GG, gola trodicionql, mango longa,2
bolsos frontais no porte inferior, cinta nos costas, botões brancos de casa visíveis, com logotipo
do hospitol na pqrte superíor esqilerdo, cosdtrqs reÍorçados pora moior durabilidade do peça,

CONFECÇÃO DE JALECO LONGO LÍNISSEX BRANCO, TAMANHO M

em tecido prolssíonal resístente à hvqgem industriol e hospitalor.

150,000

Especifrcaçõo : Oxford composto em políéster unissex branco, tomonho M, gola trodicionol,
manga longa,3 bolsos Írontois, oberturos loterais pora acesso ao bolsos do colça, cínta nas
costas, com logotipo do hospitol no porte superior esquerdo, costuros reforçadas pora moior
durabilídode do peça, em tecido profissionol resistpnte à lavagem índustriol e hospitalar.
Botões: brancos, de casqs visíveis

100 150,000 UNIDADE

Especilcaçdo : oxford composto em poliéster unissex branco, tumanho G, golo tradicional,
mongo longa, 3 bolsos frontais, aberturas loterais para acesso qo bolsos do colçs, cints nos
costns, com logotipo do hospítol no porte superior esquerda, costuras reforçados para moíor
durobilidade da peço, em tecido profssionql resístente à lavagem industriol e hospitalar.
Botões: brancos, de casqs yrsíyeis

coNFECÇ40 DE JALECO LONGO 'I AMANHO G UNISEX

101 CONFECÇÀO DE JALECO LONGO ]'AMANHO GG UNISEX 150,000 UNIDADE
EspeciÍicqção : oxford composto em políéster unissex bronco, tamanho GG, golo tradicíonal,
manga longa, 3 bolsos fronmis, aherturqs laterais pora ocesso oos bolsos do colça, cinto nas
costas, com logotípo do hospital no portÊ superior esquerda, costuras reforçados para maior
durabílídqde do peça, em tecido profissional resistente à lovogem índustriol e hospitalar.
Botões: brancot de cosos visíveís

702 CONFECÇAO DE PI,JAMA CIRURGICO HOSPITALAR UNISSEX, AZLIL ESCURO, TAMANHO P 150.000 UNIDADE
Especifcoçdo: confeccionodo em brím pesado 100% algoddo profissíonal, costuros reforçodas
para maior durobílidade da peça, resistente à lavagem índustriql e hospitalor. Blusa: mtnga
curta, sem gola com decote em V, 01 bolso superior esquerdo com o logotipo do hospital, com
02 bolsos no porte inferior. Colça: Possui dois bolsos frontois em faca, com eldstico no cintura e
cordão paro ojustes. Com ident0cqdor ?P? e numeração de 01 q 25 no bluso e no colça
resístentes aos processos de lovogem.

103 CONFE Ão DE ptIAMA crRúRClco HosprrALÁR uNlssEx, AzuL EscuRo, TAMANHo M 150,000 TJNIDADE

Especificação : confeccionado em brim pesado 100% algoddo profrssionol, costuras reforçodos
para maior durobílidade da peça, resístente à lavagem industrial e hospitalar. Blusa: manga
curta, sem golq com decote em V, 01 bolso superíor esquerdo com o logoüpo do hospitol, com
02 bolsos na parte inÍerior. Calça: Possuí dois bolsosÍrontois em fsca, com elástico na cintura e
corddo poro ojustcs. Com identifrcodor ?M? e numeroçdo de 01. o 40 na blusa e no calço
resistentes aos processos de lovagem

104 CONFE 150,000 UNIDADEOPI
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105 coNFECÇÃo DE prIAMA crRúRGICo HosptrALAR uNtssEx, AzuL EscuRo, TAMANHo cc 150,000 UNIDADE

106

Especifcoçdo: conÍeccíonado em brim pesodo 100% algoddo proÍissionol, costuras reforçadas
para maior durobilidode do peçt), resístente à lavqgem índustríal e hospitolor. Blusa: mango
curta, sem gola com decote em V 01 bolso superior esquerdo com o logotipo do hospital, com
02 bolsos na porte iníerior, Colça: Possui dois bolsos fronttis em Íqco, com elástico no cintura e
cordão paro ojustes, Com ídentífícador ?66? e numeração de 01 o 20 na blusa e na calço
resístentes aos processos de lovogem.

CONFECÇÃO DE PIJAMA CIRÚRGICO HOSPITALAR UNISSEX, ÁZUL ESCURO, TAMANHO XGG 1s0,000 UNIDADE
Especifcoção : confeccionado em brim pesodo 100% olgodão profrssional, costuras reforçados
para maior durobilidade do peça, resistente à lavagem industriol e hospitalar, Blusa: manga
curto, sem gola com decote em V, 07 bolso superior esquerdo com o logotipo do hospital, com
02 bolsos no porte inferior. Colça: Possui dois bolsos frontais ent foca, com elóstico na cintura e
corddo paro qjustes, Com ídendrtcodor ?XGG? e numeração de 01 o 06 na bluso e na calço
resistentes aos processos de lavagem.

200,000 UNIDADEcoNFECÇÃO DE CAMISA TIPO GOLA PÓLO: COt.t BOTÕES DE PRESSÀ0.

Especifrcoção : na cor bronco. Firj 30 com a logomarca da V|G|üNCIA AMBIENTAL no lado
esquerdo. No costa escnta: COORDENAÇÃO. Tamanhos: P, M, G e GG.

EspecíJicaçdo : confeccíonodo em brim pesado 1000/0 qlgodão proÍissíonal, costuras reforçadas
para maior durabilidode da peça, resistente à lavagem índustrial e hospitalar. Blusa: manga
curta, sem gola com decote em V, 01 bolso superíor esquerdo com o logotipo do hospital, com
02 bolsos na parte ínferior. Colçd: Possuí dois bolsos Irontqís em faco, com elóstíco no cintura e
corddo para ojustes. Com identiÍicodor 7G? e numeraçdo de 01 o 30 no blusa e no calço
resistentes oos rocessos de la

2.0. lusTtFrcATrvA.

2.1. A execução do serviço em tela âtenderá às necessidades da(o) Secretaria Municipal de Saúde de Eldorado dos

Carajás.

2.2. Os uniformes fazem pârte de material de proteção individual, destinados â proteção contra riscos capazes de

âmeaçar a segurança e saúde do trabalhador sendo de relevância para identificação dos servidores municipais,

transmitido maior credibilidade, profissionalismo e segurança além preservar a integridade fisica das equipes de

trabalho. De acordo com a ANVISA, agencia nacional de ügilância sanitária, estão presentes nos uniformes

..-,, hospitalares entre 106 e 108 bactérias por 100 cmz de tecido, sendo imprescindível cuidados especiais no

manuseio e limpeza das peças, evitando contaminação não só dos pacientes mas dos profissionais de saúde. Assim

se justifica face ao interesse público presente na necessidade da contratâção.

2,3. Para a apuração dos serviços demandados neste Termo de Referência, foi realizada levantamento das

necessidades das unidades que estão vinculadas a esta secretaria para obter a demanda estimada, de forma a

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

3.0. FORMA DE PRESTAçÂO DOS SERVrçOS.

3.1. A Contratada deverá executar o serviço utilizando-se dos mâteriais, equipamentos, ferramentas e utensÍlios

necessários à perfeitã execução contratual.

O obieto deverá ser entregue parceladamente, mediante a expedição de Ordem de Serviço pelo Setor

Competente, a qual deverá ser atendida no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar da data do recebimento da

respectiva ordem de serviço. Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento,

encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do

. lsaios 1120.'pdo que toÍtos veidnl. e so,boít1... o fido & SENHOR íez bto..'
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obieto destâ licitação, correrão por conta exclusiva da contrâtada.

A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratáda e a Administração

Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

4.0. CLASSIFICAçÃo Dos sERvrçosE DA DEspEsA,

4.1. As despesas oriundas desta contratação serão classificadas nas seguintes dotaçôes: Orgão 13 - Fundo

Municipal de Saúde, Projeto/Atividade:2.042 - Manut. Da Atenção Primária em Saúde, 2.037 - Funcionamento da

Sec. De Saúde, 2.040 - Manut. Prog. Estratégia Saúde da Família, 2.048 - Manut. Do Programa de Agentes

Comuniúrios - PACS, 2.050 - Atendimento de média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, 2.051

- Funcionamento dos Postos de Saúde, Funcionamento do Hospital Municipal,2.054 - Funcionamento do Centro

de Atenção Psicossocial - CAPS, 2.055 - Manut. Do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, 2.057 -
Manutenção de Outros Programas de TransÊ Do FNS,2.058 - Manutenção do Programa Vigilância Sanitária, 2.059

- Manutenção do Programa de Vigilântia Epidemiológica, Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. De

Terceiros Pessoa Jurídica, 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.

5.0. OBRIGÂçÔES DA CONTRATADA.

5.1. A Contratada obriga-se a:

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

necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;

S.1.2, Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo

estipulado pela contratante, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreçôes resultântes

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

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

omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosâ ou culposamente, à União ou a

terceiros;

5.1.7. Utilizar empregados habilitâdos e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de

conformidade com as normas e determinaçôes em vigor;

5.1.8. Apresentar à Contratante, quando for o caso, â relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão

para a execução do serviço, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá;

5,1.9. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais

preüstas na legislação específica, cuia inadimplência não trânsfere responsabilidade à Administração;

5.1.10. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientâções da Administração, inclusive

quanto ao cumprimento das Normas lnternas, quando for o caso;

5.1.11, Relatâr à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;

5.1,12. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz

para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho

noturno, perigoso ou insalubre;

5,1,13. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as

ísaics 4120. 'PoB que lcdos Éjon e saboín . o oloo do SENHOR Íez isto
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condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

5,1.14, Não rransferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem

subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de

Referência ou na minutá de contrato;

5.1.15. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua

proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-

los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seia satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação,

exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1e do art. 57 da Lei ns 8.666, de 1993.

6.0. OBRIGAçÔES DA CONTRATANTE.

6.1. A Contratante obriga-se a:

r-, 6.1.1. Proporcionar todas as condiçôes para que a Contratada possa desempenhâr seus serviços de acordo com as

determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência;

6,1,2. Êxigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas

contratuais e os termos de sua propostâ;

6,1.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por meio de servidor especiâlmente designado,

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

eventuâlmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências

cabíveis;

6.1.4. Notificar a Contratâda por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos

serviços, fixando prazo para a sua corrcção;

6.1.5. Pagar à Contratâda o valor resultânte da prestação do serviço, na forma do contrato;

6.1.6. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações

,- assumidas pela Contratada, todas as condiçôes de habilitação e qualificaçáo exigidas na Iicitáção.

7.0. CoNTROLE DA EXECUçÂO DOS SERVIçOS.

7,1, O órgáo deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos

necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do aiuste, por meio de um representante especiâlmente

designado, na forma da legislação vigente.
TAGOPERETRA ffií..âfffi1$:n'^*
COSTA:009 1 942624 ffi ;1;Í:;?ikT-,.à1t-
1 ú-àÃá.ür d. GíiÊ4b E 
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ANEXO r - PROPOSTA DE PREçOS (MODELO)
pREGÃo ELETRôNrco Na xxxx/z0zz-sRp
spssÀo púsLrca, ----1---- 1zozz, Às ----H----MIN (----) H0RAS
LOCAL: PREFEITURA MUNCIPAL DE F

IDENTIFI O DA PROPONENTE

A empresa declara que

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

sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em

embalagens adequadas.

2 Validade da propostar 

-
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 c diretores, servidores da prefeitura municipal de

companheiro ou parente até terceiro grau.

uf, e ainda cônjuge,

5 Que o prazo de inicio da entrega de 05 dias 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 da Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás CEP: 68524-000 - Eldorado do Caralás/PA,

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

descriminação do termo de referência do,'eferido edital ou de má qualidade

LOCAI, E DATA

CARTMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

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

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

licitantes.

dias.

NOME DE FANTASIA:
RÂZÀO SOCIAL:
CNPJ;

NÃO
INSC. EST.:

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM

CIDADE:
E-MAIL:
FAX:

ENDERE o:

CONTATO DA LICITANTE:
TELEFONE:
CEP:

BAIRRO

TELEFO N E I

CONTÂ BÁN DA LICITANTE:

DESCRIçÃO MARCA QUANT. UNIDADE

1.

ITENS

BANCO DA LICITANTE:
Na DA AGENCIAI

VALOR
UNITÁRIO

R$

VALOR
TOTAL R$

TOTAL POR EXTENSO:
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pREcÀo EtEtnôNtco trls xxxx/z0zz-sRp

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE UF
O(A) PREGOEIRO(AJ E EQUIPE DE APOIO.

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

proponente, CNP] declara expressamente que se suiejta às condições

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

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

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

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

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

21 de lunho de 1993, e alterações subsequentes.

em, _de _2022.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)
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ANExo III - MoDELo ne oncl,RReçÂo Nos rERMos Do rNcrso xxxru Do ARTIGo 7e DA
corusururçÂo FEDERAL

pnrcÃo rrrrRôNrco Ne )ofix/2022-sRp

(PAPEL TIMBRÁDO DA EMPRESA)

inscrito no CI',lPf n0 ...-.................-..- por intermédio de seu representânte legal o(a) sr(aJ

\-7 ......... ......., portador(a) da carteira de identidade ne ................ e CPF n0............................, declara, para fins do

disposto no inc. v do art. ne 27 da Iêi ns 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela lei ne 9.854, de 27 de

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

emprega menor de dezesseis anos.

ressalva: emprega menor, â partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( 11.

(data)

(representante legal)

Observação em caso afirmativo. âssinalar a ressslva acima.
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ANExo rv - DECmneçÂo DE ELABoRAÇÃo TNDEnENDENTE DE pRoposrA. (MoDELo)

pRecÂo EIEIRôxrco Ne xxxx/2022-sRp

(identificação completa do representante da licitánte), como representante devidâmente constituído de

(identiÍicação completa da licitante), para fins do disposto no edital de licitação: pnECÂO ELETRÔNICO trls

X)OO(/2022-SRE declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do código penal brasileiro, que:

A) A proposta apresentada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO Ns XJO0(/2022-SRP, foi elaborada de

. maneira independente (pelo licitanteJ, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, diretâ ou

indiretamente, informado, discutido 'ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do.PREGÃO

ELETRÔN!CO Nc x)frx/2022-sRP, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

B) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do PREGÂo ELETRÔNICO Ne XXXX/2022-SRp

não foi iníormada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO

ELETRÔNICO Ns XXXX/z022-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 pâra participar do PREGÃO ELETRÔNICo Ne XXXX/2022-SRp não

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

potencial ou de fato do PREGÂO ELETRÔNICO Ns XXXX/2022-SRP antes da adjudicação do obieto da referida

licitaçâo;

- E; que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃo ELETRÔNICO Nc XXXX/2022-SRp não

foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutÍdo ou recebido de qualquer integrante do

município de uf, antes da abertura oficial das propostas; e

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

para firmá-la.

REPRESENTANTE LEGAL
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ANExo v - DECUTRAçÃ0 Do poRTE DA EMPRESA (MTCRoEMPRESA ou EMPRESA DE pEeuENo poRTE)

pnrcÂo u,rrnôNtco Ne xxxx/zoz z-sRp

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

ne [x)fiX], neste ato representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da carteira de identidade

ne [XX)ü], inscrito no CPF sob o ne [IJOü], declara, sob as penalidades da lei, que se enquadra como

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

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

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

2006.

declaro, para fins da LC 123 /2006 e suas alterações, sob as penalidades desta, ser:

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

vantagens legalmente instituídas por,não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 40 do art.

3s da lei complementar no 723 /06 alterada pela LC 747 /2014.
( ) Empresa de pequeno porte - receita bruta anual superior a 360.000,00 e igual ou inferior a 4.800.000,00

valores, estândo apta a fruir os beneficios e vântagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma

das vedações legais impostas pelo § 4e do art.3a da lei complementar ne 723/06 alterada pela LC 147 /2014.
observações:

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

123, de 74 de dezembro de 2006;

. â não apresentação desta declaração será interpretada como não enquadramento da licitânte como me ou EPP,

nos termos da LC ne 1,23 /2006, ou a opção pela não utilização do direito de tratamento diferenciado.

LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME E ASSINATURÁ DO CONTADOR
(NO CASO DE ME E EPP)

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CRC:
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ÁNExo vr - DEcLÂRÂÇÃo DE TDoNETDADE

Ao REDIGIR A PRESENTE DECLARÁÇÃo, o pRopoNENTE oevEnÁ urntzeR poRuuLÁRIo coM TIMBRE DA
PROPONENTE.

- pREGÂo ELETRôNrco Ne xxxx/z02z-sRp

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

inscrita no CNPJ na por intermédio de seu representante legal o

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

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

âmbito federal, estâdual 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 contratâr

com a administração federal, estadual e municipal.

*=
EtdiSiâito

do Carqlás

EM, 
-DE 

-DE 

2022

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPFJ
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ANExo vrr - DECTARAçÂo DE cuMpRrMENTo Dos REeursrros DE HABTLTTAçÃ0. (MoDELo)

pREGÃo ElerRôrulco Ns xxxx/z0zz-sRp

A ...............................----.-..-..-...(razão social da empresa), CNPJ nq........................., localizada à ........

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

certame licitatório na PREFEITURA MUNICIPAL DE

SRP

UF - PREGÂO ELETRÔNICO NS XXXX/2022-

EM,_DE_D82022.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)
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ANExo vrrr nEcraRRçÃo nE ruÃo vÍruculo coru óncÃo púnt,rco

A empresa , portador do CNPI ne 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

Caraiás-PA, ou, em conformidade com inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal.

EM, 
- 

DE 

- 

DE 2022.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)
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ANEXO rX MTNUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE PREçOS Ne
PREGAO ELETRONICO NS

Aos 

- 

dia(s) do mês de 

--de 

dois mil e vinte e dois, O Município de Eldorado dos Carajás, através da

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

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

DE 23 DE JANEIRO 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARÁ

PRESTAÇÃO DE SERVrçOS DE CONFECÇÃO DE UNTFORMES E ROUPAS HOSPTTALARES ENTRE

OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO

MUNICÍPIO DE ELDORADO DO CARAJAS-PA.tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa(s)

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

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

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

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

XXXXXXXXXX)0«X)OüXXXfiX; C.N.P.l. ne nOfiXX»O(XXXXXX, representada neste ato pelo(a) Sr(al.

XXXXXXXXXXXXXXyJ«X, C.P.F. ne XXXx)üXx)ofi e R.G. ne XyüXXXXXy\»üXXX.

ITEN DESCR./ESPECTF. UNID. QUANT. VL. UNIT VL TOTAL

ctÁusulA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Atâ 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 citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços,

podendo fazêJo por meio de outra licitação, quando iulgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenizaçâo 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 sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de

quaisquer de suas cláusulas.

CúUSULA TERCEIRA . DA UTILIZAçÂo DA ATA DE REGISTRo DE PREços

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

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

devidamente comprovada a vantagem.

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

Isotcs 4L2o 'f]oto q@ lcdos te-ioín. e sibqm... o moo & SÉNHOR fez isto
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uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestâr seu interesse iunto ao Contratante, para que este

indique os possíveÍs 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 aceitáção ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata,

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

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

entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

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

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

e órgãos participântes, independenternente do número de órgãos não pârticipantes que aderirem.

ctÁusulÀ QUARTA - Do LocAL E pRAzo DE ENTREGA

O recebimento, o local e o prazo de entrega do matéria deverão ocorrer em 05 cinco dias 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.

CIÁUSUUI QUINTA. DO PAGAMENTO

1. Executadas e aceitas as entregas, a CONTRATADA apresentará â Nota Fiscal, medição e Certidões no Protocolo

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

ordem bancária creditada em conta corrente do fornecedor, a partir do 15q (décimo quintoJ dia útil do mês

subsequente, conforme planejamento e disponibilidade financeira. As notas deverão ser entregues entre 15 a 30

de cada mês.

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

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

EPP no período máximo de 30 [trintá) dias para cada parceia da obrigação, e em consonância com a rêspectiva

disponibilidade orçamentária.

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

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

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

encargos sociais instituídos por lei.

3. A Fundo Municipal de Saúde de Eldorado do 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

desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.

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

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

Eletrônico/SRp.

5' Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação

lsabs 41.2ot'Pao qtie todos veiofi. e sÔibçfir., a o.tõo cto SÊN*IOq íez isto.,,
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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 de

100/o (dez por centoJ de desconto sobre os valores disponibilizados.

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

forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo Fundo Municipal de

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

será a seguinte:

EM=lxNxVP

Onde:

:.-, EM = Encargos moratórios;

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

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeirâ - 0,0001644, assim apurado:

I = (TK) /36s => t = (6/r00)/36s => I = 0,0001644

TX = Percentual da taxa anual = 6010.

6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura â ser apresentada posteriormente.

CúUSULÂ sExTA . DAs CoNDIÇÔES DE FoRNECIMENTo

A execução dos serviços ou fornecimento de produtos só estará caracterizada mediante solicitâção do pedido dos

serviços.

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência destã Ata, mesmo que a

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

.r- obrigações constantes no Edital, no Termo de Referência e nesta Ata de Registro de preços.

cúusulA sÉrrMA - DÂs PENALTDADES

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Eletrônico para Registro de Preços, a Administração da

entidade contratânte 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 contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a 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 centoJ sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo

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

III - multa dê 107o (dez por cento) sobre o valor do material não entregue, no caso de inexecução total ou parcial

do obieto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contádo da comunicação oficial, sem

embargo de indenização dos preiuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do

obieto o qual foi registrado os prazos.

lsoios llza.'Pdo que todos vdom. e gibom... o núo ú SEr!/}/o]R Íez isto
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Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração 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 âté que seia promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a

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

entregar a documentação exigida para o certâme ou apresentar documentação falsa, enselar o retardamento da

execução do seu obieto, 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

aplicadas juntamente com as dos incisos "l[" e "lll", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo

processo, no prazo de 05 (cincoJ 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 descontada dos pagamentos devidos pela

Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Parágrafo 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.

CúUSULA OITAVA - DO R.EAIUSTAMENTO DE PREçOS: Quando, por motivo superveniente, o preço registrado

tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:

8.1 Convocar o contratado visando à negociação para reduçâo de preços e sua adequação ao praticado pelo

mercado;

8.2 Frustrada a negociação, liberar o contratado do compromisso assumido;

8.3 Convocar os demais classificados para conceder igual oportunidade de negociação.

8'4 Quando o preço de mercado tolnar-se superior aos preços registrados e o classificado, mediante oferta de

iustiÍicativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

I'S Liberar o contratado do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as

iustiÍicâtivas se.iam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de compras;

8.6 Convocar os demais contratados para conceder igual oportunidade de negociação.

8'7 Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Registro de

Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vanta.iosa. ,

8'8 Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de

restabelecer as condiçôes originalmeitte pactuadas.

8.9 A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a

ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em

majoração de seus encargos.

lsttios á1.2o 'pam que lcdos veldín, e soib?m. d mõo dO SÉNHOR íez Eto
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8.10 Em caso de reüsão, a alteração do preço aiustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior,

deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de

memória de cálculo a ser apresentada pela pârte interessada.

8.11 Dentre os fatos enseiadores da reüsão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, curo

caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como

aqueles decorrentes exclusivamente da variâção inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de

reaiustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supere o

prazo de um ano.

8.12 Não será concedida a revisâo quando:

8.13 Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessadâ;

r-, 8.14 O evento imputado como causa.de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva

ou após a finalização da vigência da Ata;

8.15 Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a maioração dos encargos atribuídos à parte

interessada;

8.16 A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse

âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

cúusulÁ NoNA - DAs coNDIçÕEs DE REcEBIMENTo Do oBJEro DÂ ATA DE R[GrsrRo DE pREços

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

técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado

pela contratánte.

Parágrafo Primeiro: Os serviços ou produtos deverão ser de ótima qualidade, e deverão ser executado ou

fornecidos no meio de comunicação constante na ordem de serviços, ordem de compras ou nota de empenho,

.- acompanhados das respectivas notas fiscais;

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:

I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade dos serviços ou
produtos com as especificações constantes da proposta da empresa.

lI - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos serviços ou produtos e sua consequente

aceitação, mediante a emissão do Tel'mo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até S (cinco) dias

úteis após o recebimento provisório.

cúusulÂ DÉcrMA - Do CÂNCEUTMENT0 DA ATA DE REGrsrRo DE pREços

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo
especíÍico, 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

maioc

II. o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos

Js<1ios é72o .kto que tcoos vqom, e frlbom.. o dlào & s€NHoR fez bto...

Rua da Rio vermelho o 0l - CentÍo - krn 100, CEp: 68524{00 - Eldoraô do CarajáVpA

::

.? r§
Etdiíiâito

do Carqlás

preços de



,...-'

ELdt5iâftlo
do Carajás

PREFEI'I'URA DE ETDORADO DO CARAJAS
DEPARTAMENTO DE TICITAçÃO - Cpl

mercado dos insumos que compõem o custo do servÍços.

lll. Por iniciativa do Ministério da fustiça, quando:

IV. 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, motivadas e iustificadas;

VIL não cumprir as obrigaçôes decorrentes dâ Ata de Registro de Preços;

VIII. não comparecer 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.

cúusulÂ DÉcIMA PRIMEIRA - DA AUToRIzAçÃo eARA AeulstÇÃo E EMrssÁo DAs SRDENS DE coMpRA

ou sERvrços

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela contratante.

Parágrafo Único: A emissão das ordens de serviços ou ordem de compras, sua retificação ou cancelamento, total

ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante.

cúusurÁ DÉcrMA SEGUNDA - Dos ACRÉscrMos E supREssôEs

O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, quantitativos

superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até Z5o/o [vinte e cinco por cento) de acordo

com o § 1a 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 e na

razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.

Parágrafo Segundo: A supressão dos serviços ou produtos registradas nestâ Ata poderá ser total ou parcial, a

critério da Administrâção, considerando-se o disposto no parágrafo 4o do artigo 15 da Lei ne 8.666/93.

cúusurÂ DÉcrMA TERCEIRA - Dos pREços E LorEs Dos rrENs DE FoRNECTMENTo ou sERvrços
Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Atâ de Registro de preços.

Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses,

contado a partir da âssinatura dâ presente Ata de Registro de preços.

CúUsUtA DÉCIMA QUARTA - DAs oBRIGAçÔES Do FoRNEcEDoR

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital, Termo de referência e ata de

registro de preços, sem prejuízo das decorrentes dâs normas, dos anexos e da natureza da atividade.

cúusulÂ DÉcrMÂ eurNTA - DAs oBRrcAÇÕEs DA CoNTRATANTE

São obrigações do contratante, as constantes no edital, termo de Referência e ata dê registro de preços:

Panígrafo Primeiro: Efetuar o[sJ pagamento(s) da(s) Nota(sJ Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva

entrega dos produtos e emissão do Termo de Recebimento.

Parágrafo Segundo: Acompanhar e Íiscalizar a execução do obieto licitado por intermédio do fiscal especialmente
. lsotos 4L2o. 'rkjtc eue ky.jf.s veianl. e sotbont. . o t tôo éo SENHOq kz tsto
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designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

cúusuu oÉcruA sExrA - DAs orsrosrçôes Hnnrs

Integram esta Ata o Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços e a proposta da empresa classiÍicada em

1e lugar.

Parágrafo Primeiro: Os casos oniissos serão resolúdos pelo Pregoeiro, com observância das disposições

constantes das Leis no 8.666/93 e 10.520 /2002 e demais normas aplicáveis.

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensâ oficial, condição

indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que nâo possam ser dirimidas

administrativamente, serão processadas e lulgadas no foro da cidade de Eldorado dos Caralás, com exclusão de

\-, qualquer outro.

E, por estarem assim, iustas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma,

na presença das testemunhas que também o subscrevem.

Eldorado dos Carajás - PA, em _de de 

-.

RÁZAO SOCIAL DA EMPRESA
CNPJ N'

CONTRATADA

tsatca 4t20_ 'M0 eue toctos vdool e qibofi . o íngo do S€NHOR íez isto
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ANEXO X MINUTA DE COIITRATO

O Município de Eldorado dos Caraiás, através da Fundo Municipal de Saúde de Eldorado do Caraiás, neste ato

denominado contratante, com seguinte endereço Rua da Rio vermelho e 01 - Centro - km 100, CEP: 68524-000,

representado pelo Sr Aldenir Pereira Aires e de outro lado a empresa 

- 

inscrita no CNPf (MF) sob

o n.9 estabelecida doravante denominada simplesmente contrâtada, neste

ato representâda por portador da Cédula de Identidade n.e e CPF (MF) n.o

celebram o presente contrato, do qual serão partes integrantes o editâl do Pregão Eletrônico n.s

-/ - 
e a proposta apresentada pela contratada, sujeitando-se o contratante e a contratada às normas

disciplinares das Leis ns 8.666/1993 e 70-520 /2002, Decreto 10.024 de 20 de Setembro de 2019 e suas alteraçôes

\-, posteriores, mediante as cláusulas e condições que se seguem:

CúUSULÂ PRIMEIRA . Do OBJET0

1. o presente conrrâto tem como ooieto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREçO PARÁ CONTRÂTAÇÃO DE

EMPRESA ESPECIÁLIZADA PARA PRESTAçÃO DE SERVIçOS DE C0NFECÇÃo DE UNIFoR]I{ES E

ROUPAS HOSPITALARES ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ELDORADO DO CARAIAS-PA.

1. Os preços dos serviços são aqueles constântes 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 âcarretando à Administração do contratante qualquer obrigação quanto a sua execução ou

pagamento.

3. As despesas oriunda do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária: XXXXXXXXXX)O(

\- CLÁUSUI.IT TERCEIRA. Dos PRAzos

1. A C0NTRATADA ficará obrigada cumprir os prazos apresentados em sua proposta e aceitos pela administração

para execução dos serviços, contado do recebimento da autorização de serviço expedida pela Fundo Municipal de

Saúde de Eldorado dos Caralás.

2. Eventuais fornecimento deverão ser iniciados em de 05 cinco dias para a entregâ a contar da notificaçâo da

Íiscalização do CONTRATANTE, sem preiuízo de outros serviços autorizados para execução

CúUSUIA QUARTA - Do AMPARo LEGAL

1. A lavratura do presente contrato decorre da realização do Pregão Eletrônico realizado com fundamento na Lei

ns 10.520, de 17 de iulho de 2002 e na Lei ns 8.666/93 Decreto 10.014 de 20 de Setembro de 2019.

CúUSULA QUINTA - DA ExEcUçÁO Do C0NTRATo

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

!,aios 4120:'íMo qLE todos vejom. e sifuín, d ildo ú SENHoR 1ez isto ..
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disposições de direito privado, na forma do artigo 54 da Lei n.e 8.666/93 combinado com o incÍso XII, do artigo 55,

do mesmo diploma legal.

cúusulA sExrA - DA vrcÊNcrA E DA EFrcÁcrA

1. A vigência deste contrato seÍá _/_/_à _/
-, 

contados da data da sua assinatura, tendo

início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

cúusulA sÉTrMA - Dos ENCARcos Do CoNTRATANTE

1. Caberá ao contratante:

1.1 - permitir acesso dos técnicos da contratada às instalações do contratante para execução dos serviços

constântes do ob.ieto;

1.2 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da contràtada;

1.3 - reieitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as especificações constantes do

Anexo I do edital do Pregão eletrônicô n.'_/_____;

1.4 - impedir que terceiros executem os serviços objeto deste contrato;

1.5 - solicitar que se.ia refeito o serviço que não atenda às especificações constantes do anexo i do edital do

pregão n." _/_ e conforme cronograma da secretaria requisitânte.

1'6 - atestar as faturas correspondentes e supervisionar o serviço, por intermédio da secretaria de serviços gerais

do contratante.

CúUSUL^A OITAVA - Dos ENcÂRGos DA C0NTRÁTADA

1. Caberá à contratada:

1.1 - responder, em relação aos seus técnicos, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, tais

como:

aJ salários;

b) seguros de acidente;

cJ taxas, impostos e contribuições;

d) indenizações;

e) vales-refeição;

0 vales-transporte; e

gJ outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

1.2 - 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 subsütuir
imediatamente qualquer um deles que sela considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do

contrata nte;

1.4 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente aos móveis, e outros bens de propriedade do

contratante, quando esses tenham sido ocasionados por seus técnicos durante a prestação dos serviços alvo deste

contrato;

. tsaios 41zo;'pú:a que todos véjofil, e sdíbam.. o ínôo do SFNHOR íez tsto,.,
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1.5 - arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus técnicos no

recinto do contratante;

L.6 - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços

efetuados referentes âo obieto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou

dos materiais usados;

1.7 - refazer os serviços que forem reieitados no prazo de 05 (cinco) 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

execuçâo;

1.15 - comunicar à secretaria de infra estrutura e obras do contratante qualquer anormalidade de caráter

urgente e prestar os esclarecimentos iulgados necessários;

1.16 - manter-se em compaübilidade com as obrigações a serem assumidas e com todas as condições de

habilitação e qualificação exigidas neste contrâto durante toda a execução do contrato.

CúUSULA NoNA . DÁs oBRIGAçÕES soctAls, CoMERcIAIs E FtscAIs

1. À contratada caberá, ainda:

1.1 - 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;

1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação

específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no

decorrer do desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência do

contratante;

1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas a este contrato,
originariamente ou vinculados por pr€venção, conexão ou continência; e

L.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução deste

contrato.

2' A inadimplência da contratada, rom referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a

responsabilidade por seu pagamento à administração do contratante, nem poderá onerar o obieto deste contrato,
razão pela qual a contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o
contratante.

cúusulA DÉcrMÂ - DAs oBRrcAçôEs cERÁrs

1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

1.1 - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do contratante
durante a prestação dos serviços, obieto deste contrato;

tsoics Á72o. .Íbrc q@ todos vdofi, e siboín.. o moo & S€NHOq íez isto..,
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L.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 obieto deste contrato.

1.4- Arcar com todas as revisões durante a garantia.

cúusutÁ DÉcrMA PRTMETRA - Do ACoMPANHAMENTo E DÂ FtscAltzÂçÃo

1. A execução dos serviços obleto deste contrato será acompanhada e fiscalizada por do contratante, designado

para esse fim.

2. O servidor do contratãnte anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos

serviços, determinando o que for nec,.ssário à regularização das faltas ou defeitos observados.

3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a

autoridade competente da Secretaria Municipal de Saúde Municipal de Eldorado dos Carajás, em tempo hábil, para

a adoção das medidas convenientes

4. A contratada deverá manter preposto para representá-la durante a execução deste contrato, desde que aceito

pela administração do contratante.

CúUsUtA DÉCIMÂ SEGUNDA. DA ATESTAçÃo

1. A atestação da execução dos setviços caberá à servidor do contratante designado para fim representando o

contratante.

CúUSULÂ DÉCIMA TERCEIRÂ . DA DESPESA .

1. As despesas decorrentes do fornecimento do objeto licitado correrão por conta da Dotâção Orçamentária

Própria do(s) Órgãos que compõe a Administração Publica Municipal. XXx)O(xXKü)OOooü

CúUSULÂ DÉCIMA QUARTA - Do PÂGÁMENTo

1. Executados e aceitos os serviços, a contratada apresentará a Nota Fiscal/Fatura no Setor Financeiro da

Secretaria Municipal de Saúde de Eldorado dos Caraiás, situado na Rua da Rio vermelho o 01 - Centro - }ç;n 100,

CEP:68524-000, para fins de liquidação e pagamento, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou

cheque nominal ao fornecedor, até o 30e (trigésimo) dia útil contado da entrega dos documentos.

2. O contratante reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços executados nâo

estiverem de acordo com a especificação apresentâda e aceitâ.

3. O contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações

devidas pela contratada, nos termos deste contrato.

4. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação

financeira e previdenciária, sem que isso gere direito a alteração de preços, compensação Íinanceira ou aplicação

de penalidade ao contratante.

5. O prazo de pagamento da erecução dos serviços será contado a partir da data final do período de

adimplemento de cada parcela.
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5.1 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que â contratada não tenha concorrido de alguma

forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo contratante, entre a data

acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediânte a aplicação da

seguinte fórmula:

EM=txNxVP

onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a datâ prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;

I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

r=Tx ==> I=(6/100) ==> t=0,00016438

365 365

TX - Percentual da taxa anual = 60lo

5.2 - A compensação financeira prevista nesta condição seÉ 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 Íiscal/fatura

atestada por servidor designado, conforme disposto no art. 67 da Lei n.e 8.666/93, e verificação da regularidade da

licitante vencedora iunto à segurÍdade social - cND e ao Fundo de Garantia por Tempo de serviço - cRF.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. DA ALTERAçÁo Do C0NTRATo

1. O presente contrato poderá ser alterado caso haja interesse da administração, nos casos previstos na Lei n.e

8.666/93, desde que haia interesse da Administração com a apresentação das devidas.justiÍicativâs.

CúUSULA DÉCIMÂ sExTA - Do ÂUMENTo oU sUPREssÃo

1. No interesse da AdminÍstração do contratante, o valor inicial atualizado deste contrato poderá ser aumentado

ou suprimido ato o limite de 250lo (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1s e 20, da

Lei n.e 8.666/93.

1'1 ' A contratada fica obrigada a aceitâr, nas mesmas condições 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

resultantes de acordo entre as partes.

CúUSULA DÉCIMÂ SÉTIMÁ. DAs PENALIDADES

1. O atrâso iniustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das obrigações estabelecidas no contrato

suieitará a contratáda à multa de 0,5o/o (zero vírgula cinco por cento) por dia e por ocorrência, até o máximo de

10%o (dez por cento) sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma

vez comunicada ofi cialmente.

2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a administração do contratante poderá, garantida a

prévia defesa, aplicar à contratada as seguintes sanções:

2.1 - advertência;

lsaios 41.ao. 'potd que todos veianl. e sdibom,_ o fiôo do SENHOP fe2 isto..,
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2.2 - multa de l0o/o (dez por centoJ sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução totâl do objeto

contratado, recolhida no prazo de 15 (quinzel dias corridos, contado da comunicação oficial;

2.3 - suspensão temporária de participar em licitação e Ímpedimento de contratar com a Administração do

CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

2.4 - declaraçáo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os

motivos determinantes da puniçâo ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a administração do contratante pelos

preluízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

3. Pelos motivos que se seguem, principalmente, â contratâda estará sujeita às penalidades tratadas nos itens 1 e

2 destâ cláusula:

:, 3.1 - pelo atraso na execução dos serviços, em relação ao prazo proposto e aceito;

3.2 - pela recusa em substituir quâlquer material defeituoso empregado na execução dos serviços, que vier a ser

reieitado, caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo de 5 (cinco) 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

prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de reieição.

4. Além das penalidades citadas, a contratada ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscriçâo no cadastro

de fornecedores do contratante 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 iustiÍicado e aceito pela administração do

contratante, em relação a um dos eventos arrolados no item 3 destâ cláusula, a contratada ficará isenta das

penalidades mencionadas.

.- 6. As sanÇões de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a

Adminlstração do contratante, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública

poderão ser aplicadas à contratâda iuntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem

efetuados.

CúUSULA DÉCIMA orrAvA. DA REscrsÂo

1. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei

n.a 8.666/93.

1.1 - Os casos de rescisão contratual deverão ser íormalmente motivados nos autos do processo, assegurado o

contrâditório e a ampla defesa.

2. A rescisâo 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.e 8.666/93, notificândo-se a contratada com a antecedência mínima de 30

(trinta) dias corridos;

2.2 - amigâvel,por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a administração do contratante; ou
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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.

cúusum oÉcrua NoNA - DA VINCUUIçÃo Ao EDITAL E Á PRoPosrA DA coNTRATADA

1. Este contrato fica vinculado aos termos do Pregão Eletrônico n.e 

-/- 
e aos termos das propostas da

contratada.

CúUSULAVIGÉSIMA - DO FORO

1. As questões decorrentes da execução deste lnstrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente,

serão processadas e julgadas no Foro da cidade de Eldorado dos Carajás, com exclusão de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja.

r.-. 2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e

forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes dás partes,

contratânte e contratada, e pelas testemunhas abaixo.

Eldorado dos Carajrás - PA, em de 2022.

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS

lsoios 41.20. 'Wo qüe túos vejorn. e síbom, a aúo e §NHOR E2 isto.-'

Rua da Rio vermelho o 0l - Centro - km 100, CEP: ó8524-000 - Eldorado do Carajás/PA


