
do Carqiás

EDTTAL PREGÃO ETETRÔNICO - REGTSTRO DE PREçOS
PREGÃO ELETRÔNICO N9 9 /2022 / O?S.SRP
PROCESSO ADMINISTRATIV O N9 9 / ZO22l02 5.SRP
DATA DE ABERTURA: t6/05/2022
MODO DE DISPUTA: ABERTO

O MUNICÍPIO DE ELDORADO DOS CARAIÁS, TORNA PÚBLICO, PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS,

QUE A PRf,FEITURA MUNICIPAL, REALIZARÁ LICITAçÃO, PARÁ REGISTRO DE PREÇOS NA MODALIDADE
PREGÂ0, NA FoRMA ELETRÔNICA, CoM CRITÉRIO DE IULGAMENTO MENOR PREÇo PoR ITEM, Nos
TERMOS DA LEI N9 10.520, DE 17 DE IULHO DE 2OO2, DO DECRETO NS 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE
2019, DO DECRETO N9 7.746, DE 05 DE IUNHO DE 2012, DO DECRETO N' 8.538, DE 06 DE OUTUBRO DE
2015, DECRETO 7892, DECRETO NS 9.488/18 APLICANDO-SE, SUBSIDIARIAMENTE, A LEI N9 8.666, DE 21
DE JUNHO DE 1993, E AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL. LEI COMPLEMENTAR N9 123106 E

147 12074, SUBSIDIARIAMENTE, PELA LEI NE 8.666193 E DEMAIS LEGISLAçÀO, SOB AS CONDTÇÕES
ESTABELECIDAS NESTE ATO CONVOCATÓRIO E ANEXOS,

óRcÁos rrrERESSADos:
PREFEITURA MUNICIPAI, DE ELDORADO DO CARAJÁS

DATA E HORA DE INICIO DAS
PROPOSTAS:

12 H:00 M DODTAOZ/05/2022 (HORÁRrO DE BRASíLIA).

12 H:00 M DoDtAt2l0s/2022 (HORARIO DE BRAS LIA).DATA E HORA LIMITE PARÂ
IMPUGNAçÂO:

DATA E HORA FINAL DAS PROPOSTAS: 0B H:00 M DODtA16/05/2022 (HORÁRrO DE BRASíLrA).
DATA D[ ABERTURA DAS PROPOSTAS -

SESSÂO PÚBLICA: 08 H:01 M DO DtA 1.6/05/2022 (HORÁRrO DE BRASÍLrA)
LOCAL: \vw!v.oorta l(lecomprasnu Itl icas.com.br

VALOR ORÇADO

MODO DE DISPUTA
ABERTO

1. DO OBTETO.

o obieto da presente licitação é a escolha da proposta mâis vantal,)sa para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFICÇÀO DE PRÓTESES DENTÁRIAS

SUPRINDO ASSIM A DEMANDA DE REABILITAÇÀO PROTÉTICN DOS PACIENTES DA REDE PÚBLICA

DO MUNICÍPIO DE ELDORADO DO CARATAS - PA CONFORMH PORTARTA GM573(Or/O4/2016).
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PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTO DE LTCTTAçÂO - Cpr

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e

mônitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica
www.nortaldecomorasnublicas.com.trr. O servidor terá, dentre outrâs, âs seguintes atribuições: coordenar o
processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnaçôes e consultas ao edital, apoiado pela sua equipe
responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na intcrnet; verificar a conformidade da proposta com
os requisitos estâbelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de habilitação;
r-eceber, examinar e decidir os recursos, cncanrinhando à autoridade competente quando mantiver sua decisãoi
indicar o vencedor do certame; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente
instruído a autoridade responsável pela adludicação e propor a homologação.
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1.1, A Iicitação será dividida em II'ENS, conforme tabela constante do Termo de Referência, facuitando-se ao

licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

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

Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. DO REGISTRO DE PREçOS.

2,1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que

constam da mjnuta de Ata de Registro de Preços.

3. DO CREDENCIA}ÍENTO.

3.1. o Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastral no pôRtaL DE C0MPRAS PUBúCAS que permite a

participação dos interessados na modalidade LICITATÓRlA PB-EGÃO, em sua FORMA ELETRÔNICA.

3.2. O cadastro deverá ser feito no Portal de Compras Pttblicas, no sítio www.psrtaldetogtrBraspublicns,cam.br:

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

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

Pregão.

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

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

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

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

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

PUBLICAS e mantê-los atualizados junto acs órgãos 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 anterior poderá ensejar desclassificação no momento dâ

habilitação

4.1. Poderão participar deste Pregão interessâdôs cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta

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

4.2. Será concedldo tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para âs

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

individual - MEl, nos limites previstos da Lei Complementar n!r 123, de 2006.

4.3, NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÀO OS INTERESSADOS:

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

4.3.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexc(s);

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

responder administrativa ou judicialmente;

4.3.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9e da Lei nq 8.666, de 7993;
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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;

4.3,7,Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nq

7 46 / 2014 -T CU -Plenário).

4.4. COMO CONDIÇÀO PARA PARTICIPAÇÀO NO PREGÀO, A LICITANTE ASSINALAR]I "SIM" OU "NÀO" EM CAMPO

PRÔPRIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, RELATIVO AS SEGU INTES DECLARIAÇOES:

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

usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seüs afts. 42 a 49i

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 certâtne;

4.4.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusjva para microempresas e empresas de pequeno

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

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

porte.

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

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

conformidade com as exigências editalícias;

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

ocorrências posteriores;

4.4.5. Que 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", XXXIII, da

Constituição;

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

de 16 de setembro de 2009.

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

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

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

habilitação devidamente atualizado sem pendencias.

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

lel e neste Edital.

5. DA APRESENTAÇ./ÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAçÂO.

5.1. Os licitantes encaminharão, exciusivamente por meio ílo sistema eletrônico, concomitantemente com os

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

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

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

chave de acesso e senha.

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

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

5.4. Incumbirá ao Iicitante acompanhar as operaçôes no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão,

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

emitidâs pelo sistema ou de sua desconexão.

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

habilitação ânteriormente inseridos no sistema;

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

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

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

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

6. DO PREENCHTMENTO DA PROPOSTÂ.

6.1. O LICITANTE DEVERÁ ENVIAR SUA PROPOSTA MT]DIANTE O PREENCHIMENTO, NO SISTEMA ELETRÔNICO,

DOS SEGUINTES CAMPOS:

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

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

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

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

6.2. Todas as especificações do objeto contidâs nâ 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 nâ proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade

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

outro pretexto.

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

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratâções

públicas, quando participarem de licitações públicas;

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

fântasia que venha indicar a mesma.

7. DA ABERTURÂ DA SES§(O, CIÁSSIFICÂçÀO DÂS PROPOSTÁS E FORMULAÇÃO DE UU§CE§

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

local indicados neste Edital.
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7 .2. O{a) Pregoeiro(aJ verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelâs que não esteiam

em conformÍdade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as

especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

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

7,2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo

real por todos os partÍcipantes.

7.2.3, A não desclassificação dâ proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado

a e[eito na fase de aceitaçâo.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classiíicadas, sendo que somente estas participarão da fase

de lances.

.- 7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o(a) Pregoeiro[aJ e os ]icitantes.

7.5. Iniciada 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.

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

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

regras estabelecidas no Edital.

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

por ele ofertado e registrado pelo sistema.

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

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

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

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

descartados pelo sistema os respectivos lances.

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

licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

7,11. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada

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

sessão públÍca.

7.12. A prorrogação automática dâ 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 fâse competitiva sem que haja a prorrogação automáticâ 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.
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7.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser

desconsiderados pelo(a) Pregoeiro(a).

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

primeiro.

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

lance registrado, vedadâ a identificação do licitante.

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

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

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

sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicâção expressa do(a) Pregoeiro(a) aos

\-, participantes do certame, publicada no Portal de Compras Públicas,

httD: //www.DortaldecomDrasDublicas.conr.br, quando serão divulgadas dâta e hora para a sua reabertura. E

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

participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7,2O, 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

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

entidade empresarial. O sistema identiÍicará 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 na L23, de 2006,

regulamentada pelo Decreto np 8.538, de 2015.

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

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

primeira colocada.

7.23. A melhor classificada nos termos do item ânterior 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 comunicaçâo automática para tanto.

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

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

encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo

direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

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

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

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

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

conforme regulamento.

7,27. A o«lefi de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que

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

modo de disputa aberto e fechado.

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

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

7.28,1, Produzidos no país;

7,28,2. Produzidos por empresas brasileiras;

7,28.3, Produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.28,4,Proünidos por empresas que cornprovem cumprimento de reserva de cargos prevista 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 sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas

empatadas.

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

eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha âpresentado o melhor preço, para que seia obtida melhor

proposta, vedada a negociaçâo 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 prazo de 02 (DUAS) horas, envie a

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

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

apresentados.

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

8. DA ACETTABILIDÁDE DA PROPOSTA VENCEDORÂ.

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

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

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

10.024/2079.

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

fixado (Acórdão ne 7455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível do produto

(cinquenta por cento )art.48, inciso ll, 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 dâ licitação nâo tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
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relerirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à

totalidade da remuneração.

8.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade

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

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

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 ocorrêncià 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 pena de não aceitação da proposta.

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

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

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

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

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

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

sistema eletrônico, sob pena de nãr) aceitação da proposta,

8.5.2.1. Os licitântes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à

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

perfeito manuseio, quando for o caso.

8.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Pregoeirofal examinará a proposta ou lance

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

8.7. Havendo necessidade, o[aJ Pregoeiro(aJ 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 negociaçâo em

condições diversas das previstas neste Edital.

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

negociar com o Iicitante para que seja obtido preço melhor.

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

8.9. Nos itens não exclusivos para a pârticipação 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

eventuaf ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 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 aceitação da proposta, o(a) pregoeiro(a) verificará a habilitação do licitante,

observado o disposto neste Edital.
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9. DAHABILTTAçÂo.

9.1. Como condição prévia ao exâme da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada

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

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

n'rediante â 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 tnidôneas e Suspensas - CEIS e o e o Câdastro Nacional de Empresas

Pun idas - CNEP ){)r'ta ldii trit ns Di rencia.goy. br /
9.1,3,Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo

Conselho Nacional de lustiça Iwu,;,,.cn j.jus.br,1im plohirladt .idn-:/consultar-r'rquelido.php ).

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

bltpsrlsantajle!.so-v-hrlurl-r/ /i=1660:3;0

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

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

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

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio maioritário.

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

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

Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.t.5,2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento

sim ila res, dentre outros.

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

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

participação.

9.1,7. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate Íicto,

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

para aceitação da proposta subsequente.

9.2. Caso atendidas as condições de participâção, a habilitação dos Iicitantes será verificada por meio do PORTAL

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

econômica financeira e habilitação técnica.

9.2.1. Ê. dever do licitante atualizar previamênte as comprovações constantes do PORTAL DE COMPRAS

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

apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

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

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

válida(s), conforme art.43, §3q, do Decreto 10.024, de 2019.
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9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementâres, necessários à confirmação

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

via sistema, no prazo de 02 (DUAS) HORAS, sob pena de inabilitação.

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

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

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

permitidos.

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

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

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.6.1. Serão aceitos registros de CNP| de licitante 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 fins de habilitação:

9.8. HABILITAÇÃO IURÍDICA:

9.8,1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da lunta

Comercial da respectiva sede;

9.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual - MEI: CertiÍicado da Condição de Microempreendedor

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

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

constitutivo, estatuto ou contrâto social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva

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

9,8.4.lnscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem

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

9.8.5. No caso de sociedade simples; inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas lurídicas 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 Iunta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas lurídicas da

respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei ne 5.764, de L97l;

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

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

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

comercial do estâdo da empresa;

9,9. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
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9.9.1. CNPJ - Prova de inscriçâo no Cadastro Nacional de Pessoas furídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas

iuntamente com o QSA, conforme o caso;

9.9,2, Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediânte apresentação de certidão expedida

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal rlo Brasil (RFBI e pela Procuradoria-Geral da Fazenda

Nacional (PGFNJ, referente a todos os crédiios tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAUI por elas

administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta ne 1.751, de

02/10/20la,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 Seruiço (FGTSJ;

9.9.4. Prova de inexistência de débitos inadünplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de

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

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nq 5.452, de 1q de maio de'1943;

9.9.5. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através dâ Certidão Negativa conjunta junto aos Tributos

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

sediada;

9.9.6. Prova de regularidade junto à F'azenda Municipal, através da Certidão Ne8ativa junto aos Tributos

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

for sediada;

9.9,7, Certidão negativa junto ao município de Eldorado do Carajás, emitida pelo departamento de tributos do

município ou p elo site https: //eldoradodocaraias-

pa.nobesistemâs.com.br/tributos/document validator'/new#. a mesma também poderá ser solicitada

através do E-mail: trihutos@eldoradodocaraias.Ira.gov.br.

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

9.9.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou 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. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.

9.10.1. Certidão Negativa de falência, de recuperação judicial ou extrajudicial [Lei ne 11.101, de 9.2.2005),

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

esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidâo;

9.10,2. Certidão Simplificada da Iunta Comercial do Estado do domicilio ou sede da licitante emitida nos

últimos 60 dias;

9.10.3. Certidão Especifica da funta 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 Iei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes
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ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3

(três) meses da data de apresentação da proposta;

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

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

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

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

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

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

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

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

dentro do prazo de validade;

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

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

das fórmulas:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
I,C -

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Total

5G=
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Circulante

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

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

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

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

9.1 1. QUALIFICAçÃO TÉCNICA.

a) Mínimo 01 [umJ Atestado de Capacidade Técnico Operacional emitido por Pessoa lurídica de Direito Público ou

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

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

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

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

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

Regional de Odontologia (CRO);

0 Comprovante de vínculo entre a empresa licitante e o(s) Responsável[is) Técnico(s) indicado(s), mediante cópia

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

Responsável(is) Técnico(s) seja(m) dirigente(sJ ou sócio(s) da empresa licitante, tal comprovação deverá ser feita

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

9.11.1. DEMAIS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIO IUNTO A HABILITAÇÂO IURÍDICA

l,C = Passivo Circulante
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Propostâ de preços; (apresentar em papel timbrado da empresa).

Declaração de sujeição às condiçÕes estabelecidas no edital e de inexistência de fatos supervenientes impeditivos

da habilitação; (apresentar em papel timbrado da empresaJ.

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

empresa).

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

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

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

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

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

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

todas as demais exigências do edital.

9,12,L. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitaçâo.

9.13. Caso a proposta mais vantajosa 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, â mesma será convocada parâ, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor,

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

quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

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

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

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

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

concedido o mesmo prazo pâra regularização.

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

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

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

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

9,17. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá

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

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

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

10. DO ENCAMINHÂMEI{TO DA PROFOSTA VENCEDORA.

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

contar da solicitação da Pregoeira no sistema eletrônlco e deverá:

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

ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
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10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitânte 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 Contratâda, se for o caso.

10.2,1,Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e

procedência, vinculam a Contratada.

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

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

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

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

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

de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento 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

coffesponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vÍnculo à proposta de outro licitante.

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

disponíveis na internet, após a homologação.

10.7. A administraçâo quando entender que os valores estão inexequível poderá solicitar das empresas declaradas

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

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

10,8. A empresa que eventualmente for detentor do menor valor do ultimo lance fica impedida de pedir a

desistência do mesmo podendo ser penalizada na forma da lei.

11. DOSRECI'R§OS

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e traba]hista da licitante qualificada como

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

para que qualquer licitânte manifeste a intenção de recorrer. de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is)

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

11.2. Havendo quem se manifeste, caherá o[a) Pregoeiro(al verificar a tempestividade e a existência de motivação

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

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

de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação motivada do Iicitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência

desse direito.

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

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

apresentarem contrârrazões tambérn pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do
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término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vistâ inlediata dos elementos indispensáveis à defesa

de seus interesses.

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

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

E d ltal.

12. DA REABERTURÂ DA SESSÂO PÚNUCA.

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

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

pública precedente ou em que seja anulada a própria sessâo pública, situação em que serão repetidos os atos

anulados e os que dele dependam.

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

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

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

imediâtamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

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

lZ.z.L. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"], ou e-mail, ou de acordo com a fase do

procedimento licitatório.

12,2,2. A convocação íeita 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. DA ADIUDTCÁçÂO r UOUOrocaçÃo.

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

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

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

procedimento licitatório.

1{. DÀGARÂ}ÍTIADE EXECUÇÃO.,

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.
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15. DA ATA DE REGISTRO DE PREçO§

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

partir da data de sua convocação, para assinar 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 para comparecer perante o ór gão ou entidadê para a assinâturâ da Ata de

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

aviso de recebimento (ARJ ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de até 24 horas , a

contâr dâ data de seu recebimento.

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

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

sanções administrativas conforme a lei.

16. DO TERMO DE CONTRÁTO OU INSTRUiIENTO EQUIVALENTE.

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

emitido instrumento equivalente.

16.2. O adjudicatário 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 previstâs neste

Edital.

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

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

assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio

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

16.2.2.O prazo previsto no subitem ânterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação

justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

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

reconhecimento de que:

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

disposições da Lei ns 8.666, de 1993;

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

16.3,3, A contratadâ 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.
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16.4. Q 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 licitaçâo, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder

Púhlico, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da lnstrução Normativa nq

3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6q, lll, da Lei ne L0.522, 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 habilitâção

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

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

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

16.7. Na assinatura do contrato ou rla ata de registro de preços, será exigida â 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, â Administração, sem prejuízo da aplicação das

sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocâr outro licitante, respeitada a ordem

de classiíicação, para, após a comprovaçâo dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais

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

17. DO REAIUSTAMENTO.EM SEN'I'IDO GERAL.

17.1. Âs reglas acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo tle

Re[erência, anexo a este EditâI.

1 8. DO RECEBIMET{TO DO OBIETO E DA FISCALIZAÇÃO.

18.1. Os critérios de recebimento e aceitaçào do objeto e de fiscalização estão l)revistos no Termo de Referêncja.

19. DAS OBRIGAçÔES PÁ CONTRÂTANTE E DA CONTRATADA.

19.1. As ohrigaçÕes da Contratante e da Contrâtada sâo as estabelecidas no Ternro de Referência.

20. DO PAGAMENTO.

20.1. As rcgras acerca do pagamentcr.ião as cstabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

21. DAS SANçÕES ADMINISTRATIVAS,

21..'1. (lorrete infrâção âdministrativ.t, nos termos da Lei nq 10.520, de 2002, o Iicitante/adjudicatário que:

21.1,1.Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instnrmento erluivalente, quando convocado

dcntro do prazo de validade da prol)osta;

21.1.2. Não assinar a ata de registrJ de prcços, quando cabível;

2 1.1.3. Apresentar documentaÇão Íâlsa;

21.1.4. Deixar de entregar os docurncntos exigidos no certame;

21.1.5. Ensejar o retardamento da cxecução do objeto;
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21.1,6. Não mantiver a proposta;

21.1.7. Cometer fraude fiscal;

21,1.8. Comportar-se de modo inidôneo;

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

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

por cento), conforme determina o art. Nq 86, da Lei Ns 8666/93.

ZL,Z.L, A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com a Prefeitura

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

as multas previstas.

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

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

a) Advertência por escrito;

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

do contrato;

c) Suspensão temporária de participação em licitâção e impedimento de contratar com â Prefeitura Municipal de

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

justificativa aceita pela Administração da Prefeitura Municipal de Eldorado dos Caraiás, será aplicado o limite

máximo temporal previsto para a penalidade 05 (cincol anos;

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

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

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

14 do Decreto Nq 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 apreciaçâo e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

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

reabilitação perante a Administração Pública.

2f.6, DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus

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

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

21.6.1, PARA OS PROPÓSITOS DESTA CLÁUSULA, DEFINEM.SE AS SEGUINTES PRÁTICAS:

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

objetivo de Ínfluenciar a ação de servidor público no processo de hcitação ou na execução do contrato;

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

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

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

artificiais e não-competitivos;

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

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

e) PR]ITICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações

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

apuração de alegações de prática prevista acima; atôs cuja intenção seia impedir materialmente o exercício do

direito de o organismo financeiro multilaterâl promover inspeçào.

22. DA FORMAçÂO DO CADAS"TRO DE RESERVÀ

22.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderào reduzir seus preÇos ao valor da proposta

do licitante mais bem classificado.

22.2. A apÍesentação de novas propostas na forma deste item não prejudicârá o resultado do certame em relação

ao licitante melhor classificado.

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

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

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

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

previstâs nos arti gos 20 e 21 do Decreto n" 7 .892 /20L3.

23. DA IIITPUGNAçÂO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCT,ÁRECIMENTO.

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 DEVERT{ ser realizada EXCLUSMMENTE por FORMA ELETRÔNICA no sistema

wwr,Er"BrrrtaldecomBla§1a!!hüI:il§.{gm.hI.

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

sobre a impugnação no prazo de até 02 (doisJ 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 esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados o(a)

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

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

www.oortaldecomprasput li
?3.6. O(a) pregoeiro(a] responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (doisJ dias úteis, contado da

data de recebimênto do pedido, e poderá requisitar subsídios íormais 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 art. 21 parágralo 4e, da Lei8.666/93.
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23.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo[a)

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

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

ad ministração.

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

serãocadastradasnosítio@sendoderesponsabilidadedoslicitantes,seu
acompanhamento.

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

que estejam subscritas por lepresentante não habilitado Jegalmente ou não identificado no processo para

responder pela proponente.

23.1L. 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, conlorme 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 rnandato com poderes para impugnar o Edital).

24. DAS DTSPOSIçÕES GERAIS.

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

Z+.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na

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

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

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 julgamento das propostas e da habilitação, o(a) Pregoeiro(al poderá sanar erros ou falhas que não

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

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

24.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratâção.

24.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em íavor da ampliação da disputa entre

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

a segurança da contratação.

24,7, Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração

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

processo licitatório.

24,8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o

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

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

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

t,!r.,..t:.,t) | : | 
1 t : : | ., t | 1., ). 

) : : ;.:..,jr' t-.;:..:ti ,),r,\.1.\.\i-i\:.l1t.)41,1,/t.ta)

llua,l, l{iorcrntlho"0l (cnlr(,-krn 100.(tl': Írtl5:1{)1)1) tklt'rarlo ilt t urrriásrl'A



Eldôiâdo
do Carajás

2+,10, O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos

apresentados em qualquer fase da licitação.

24,10.1, A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas

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

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

24,11, Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o

processo, prevalecerá as deste 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 anulá-lo por

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

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

24.12.1. A anulação do pregão induz à do contrato.

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

24,13. É facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a

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

deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

O Edital está disponibilizado, na íntegrâ, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br. e

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

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

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

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

TERMO DE REFERENCIA

ANEXO r - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS;v ANExo u - MoDELo DE DECLARAÇÂo DE sulErÇÃo Às coNDrÇoEs ESTABELECTDAS No EDITAL E DE
INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO:
ANEXO ITI - MODELO DE DECLARAçÂO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII, ART. 79 DA CONSTITUIçÀO FEDERÁL;
ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÀO INDEPENDENTE DE PROPOSTA;
ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÂO DO PORTE DA EM PRESA;
ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÀO DE IDONETDADE;
ANEXO vII - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÀO;
ANEXO Vrrr - DECLARAÇÂO DE NÃO VíNCULO COM ÓRGÂO pÚBL|CO

ANEXO IX - MINUTA DA ATA DE REG

ANEXO X. MINUTA DO CONTRATO;
ISTRO DE PREÇ

Eldorado dos Calajás - PA26 de Abril de 2022

o

Tiago Pereira Costa
Pregoeiro Municipal
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TERMO DE REFERENCIA

1.0. oBJETO.

1.1. coNTRATAÇÃo DE EMPRESA ESPECTALIZADA PARA pREsrAÇÃo DE sERVrÇos DE

coNrEcçÃo oE pRótgsns onurÁRms supRrNDo AssrM A DEMANDA DE REABTLITAÇÃo

pRorÉrrcR Dos eACIENTES DA REDE púsltcn oo rrtuntrcÍpro DE ELDoRADo Do cARAJAS - pA

coNF0RME PORTARTA GMsT 3(01 / 0 4 / 20 t6).

rrEM DEscRrÇÃo/EspEcrFrcAÇÃo TDENTTFTCAÇÂoCATMAT UNTDADE QUANTID

CoNFECÇÃo DE PR TESE TO'|AI,
MANDIRU t,AR CO N4

F'ORNECIM IJNl'O DE MATERIAL

PROTESE DENTARIA TOTAL
REMOVIVEI,. MAXILAR ISEM
ADrÇÃo DE GR^MPos).
CONFECCIONADAS EM RESINA
ACRíLICA TERMo
Por,AMERrzÁvEL coM cRoss
LINK E DENTES DE ACRÍLICoS
EM COMPOSIÇÃO DE PoLI METIL
METACRILATO ETILENO GLICOI,
DIMETACRILATO CORÁNTES

PROTESE DENTARIA PARCIAL
REMOVIVEL . MANDIBULAR
tsEM ADrÇÃo DE GRAMPos).
CONFECCIONADAS EM RESINA
ACRÍLICA TERMo
PoLAMERTzÁvEL coM cRoss
LINK E DENTES DE ACRÍLICoS
EM coMPostÇÀo DE PoLt METtt.
METACRILATO ETILENO GLICOI,
DIMETACRII,ATO CORANTES

PROTESE DENTARIA PARCIAI,
REMOVIVEL. MAXILAR (SEM
ADrÇÃo DE GRAMPoS).
CONFECCIONADAS EM RESINA
ACRÍLICA TERMo
P0LAMERTZÁVEL coM cRoss
LINK E DENTES DE ACRíLICoS
EM coMPostÇÃo DE PoLr MET|L
METACRILATO ETILENO GLICOL
DIMETACRILATO CORANTES

CATMATSERVIÇO DE
CONFECÇAO DE PROTESE
.I'OTAI, 

MANDIBULAR COM
IIORNECIMENTO DE
M4IlBlAl L
CATIvÍATPROTESE
DENTARIA TOTAI, F,

PARCIAL REMOVIVEL.
Mi\XILAR ISEM ADIÇÂO DE

6RAMPOS).
CONFECCIONADAS EM
RESINA ACRÍLICA TERMO
PoLAMERIáVEL CoM
CROSS LIN« E DENTES DE
ACRiLlcos EM
coMPosrÇÂo DE Pol,t
METIL METACRILATO
ETII,ENO CLICOL
DIMETACRILATO
CORANTES

TO'TAL
ADE

UNIDADE 750.00 R$ 313,11 R$ 234.832,50

UNIDADE R$ 430,00 R$ 322.500,00

UNIDADT 500,00 R$ 398,87 R$ 199.435,00

UNIDADE 500,00 R$ 430,72 R$ 215.360,00

DE
MEDIDA

CUSTO
MÉDro

ESTIMADO\/l

2

I

750,00

3 CATMATPROTESE
DENTARIA PARCIAI,
REMOVIVEL
MANDIBULAR [sEM
ADrÇÃo DE cRÁMPos).
CONFECCTONADAS EM
RESINA ACRÍLtcA 1'ER[4o
PoLAMERTáVEL coM
CROSS I,INK E DENTES DE

ACRÍLICOS EM
coMPosrÇÃo DE PoLr
METIL MFJTACRILATO
I]TII,ENO GI-ICOL
I)IMETACRILATO
CORANTES
(:ATMATPROTESE

DENTARIA TOTAL E

PARCIAL REMOVIVEL.
MAXILAR (SEM ADIÇÃo DE
GRAMPOS],
CONFECCIONADAS EM
RESINA ACRÍLICA TERMo
P0LAMERTZÁVEL coM
CROSS I,INK E DENTSS DE
ACRíLIC0S EM
mMPOSTç Ão DE PoLr
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METIL METACRILA'TO
ETII,ENO GLICOL

DIMETACRILATO
CORANTES

5 PROTESE DEN'TARIA PARCIAI, '
MAXILAR CONFECCIONADAS
I]M RESINA ACRíLICA TERMo
PoLAMERlzÁvEL coM cRoss
I,INK E DENTES DE ACRÍLICoS
EM coMPostÇÃo DE PoLl METrL
METACRILA'TO ETILENO GLICOL
DIMETACRILATO CORANTES

CATMAl'PRO'IESE
DENTARIA TOTAL
N{AXILAR

CONFECCIONADAS EM
RESINA ACRÍLICA TERMO
PoLAMERTzÁvr:L coM
CROSS LINK I DENTES DE

ACRíLICOS EM
coMPosrÇÃo DE PoLl
METIL ME'TACRILA'IO
ETILENO GLICOL
DÍMETACRILA'fO
CORANTES

IJNTDADE 500,00 R$ 349,88 R$ 174.940,00

l0TAL R$ 1.147.067,50

2.0. JUSTIFICATIVA.

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

Eldorado dos Cara.iás.

2,2. O Município de Eldorado do Carajás aderiu ao programa Brasil Sorridente criado pelo Ministério

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

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

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

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

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

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

Saúde-SUS e ampliar o acesso da população às ações de promoção, prevençào e recuperação da saúde

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

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

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

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

3.0. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVrçOS.

3.1. O Município realízarâ a triagem dos pacientes e agendará a consulta do paciente com a empresa

prestadora dos serviços.

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

realizarão durante a triagem os seguintes procedimentos:

,: ,.i\::I.t",. '.
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aJ Organização da fila de espera conforme critérios sociais e de urgência e promoverá o agendamento

da primeira consulta do paciente;

bJ Avaliação inicial do paciente antes da moldagem inicial;

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

3.2.0licitante vencedor deverá prestar os serviços obedecendo as seguintes etapas:

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

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

a desinfecção dos modelos;

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

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

da base de prova e plano de orientação [cera]. Deverá realizar a desinfecção das mesmas

também ocorrerá a realízação dos regÍstros maxilomandibulares e seleção dos dentes artificiais;

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

consulta será realizada a prova dos dentes montados em cera;

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

ocasião será realizada a instalação das próteses;

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

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

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

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

prestador dos serviços.

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

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

5.2. O pagamento somente será autorizado pela equipe do Município após a alta clínica do

paciente.

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

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

paciente.

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

e utensílios necessários à perfeita execução contratual.

4.0. CLASSTFICAçÃO DOS SERVrçOS E DA DESPESA.

4,1. O serviço a ser contratado enquadra-se na classificação de serviços comuns, nos termos da Lei no

10.520, de 2002, d.o Decreto n" 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005. Portanto, as despesas

llua,.la Rio rtrnrelLo (ll-(erto-knrl00.(!.1':61t5-l.l-0(l() l:Ll<rraJi, tlo (uruiir'l'.\
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oriundas desta contratação serão classificadas nas seguintes dotações: Orgão 13 - Fundo Municipal de

Saúde, Proieto/Atividade: 2.042 - Manut. Da Atenção Primária em Saúde, 2.044 - Manut. Do Programa

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

5.0. OBRIGAçÕES 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;

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

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

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

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

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

culposamente, à União ou a terceiros;

5.1.7. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem

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

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

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

meio de crachá;

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

as demais previstas na legislação específica, cuia inadimplência não transfere responsabilidade à

Administração;

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

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

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

dos serviços;

5.1.12. Não permitir a utilização de qualquel trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na

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

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

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

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

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

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

autorizadas no Termo de Ret'erência ou na minuta de contrato;
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5.1.15. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos

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

devendo complementáJos, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para

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

incisos do § 1a do art. 57 da Lei nq 8.666, de 1993.

6.0. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.

6.1. A Contratante obriga-se a:

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

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

Referên cia;

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

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

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

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

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

competente para as providências cabÍveis;

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

execuçào dos serviços, fixando prazo para a sua correçâo;

6.1.5. Pagar à Contratada o valor resultante 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 condições de habilitação e qualificação exigidas na

licitação.

7.0. coNTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIçOS.

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

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

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

7.1.1. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e

controle da execução dos serviços e do contrato.

7.L.2. A verificação da adequação da prestação do seruiço deverá ser realizada com base nos critérios

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

7,2. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subd imensionamento da produtividade

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

para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-
...:,,-t,. :..:).:a.j.,.:.': '.,- :..) ,:- i..jrrja i.r,r,j.a,
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se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1q do artigo 65 da Lei n0 8.666, de

7993.

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

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

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

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

7.4. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas

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

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

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

1p e 2a do artígo 67 da Lei nq 8.666, de 7993.

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

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

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

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

da Lei na 8.666, de 7993

Eldorado dos Carajás - PA 26 de Abril d.e 2022
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ANEXO I - PROPOSTA DE PRE os MODELO
pnrcÃo rrgrnôrutco Ns xxxx/z0z z-sRp
sESSÃo púBr.rcA: - --- /---- /2022, Às ----H----MIN [----) HoRAS
I,OCAI,: PREFEITURÁ MUNCIPAL DE
IDENTIFICA Ão DA PRoPoNEN'l'E

RÁzÃo socrAL:
CNP

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

1 Estâo 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 transpofte e acondicionamento dos produtos em

embalagens adequadas.

2 Validade da proposta: 

- 

[ 
-J 

dias.

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

desse processo.

4 Que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores da prefeitura municipal de
v companheiro ou pdrente até terceiro grar.

uf, e ainda cônjuge,

5 Que o prazo de inicio da entrega dc 48 horas 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 Carajás/PA,

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

descriminação do termo de leferência do referido editalou de rná qualidade

t,OCAL E DA'IA

F

I{ui.laiiÍ)rernlclio'01 ( cúlllr krl1liJ0-(l-i'r 0lt52l-Í)(r0 l l.lorxJ. Jr (l.rriásiP.\

NOME DE FANTASIA:

INSC" EST,:

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM O NAOO
ENDEREÇO
BAIRRO: CIDADE;

E-MAILiCEP:
TELEFONE FAX:
CONTATO DA LICITANTE: TELEFONE:

VALOR
UNITÁRIO

R$

CONTA BANCARIA DA LICITANTD:

DESCRIÇAO MARCA QUANT. UNIDADE

NS DA AG NCIA:

I'TENS

BANCO DA LICITANTE:

VALOR
TOTAL R$

TOTAL POR EXTENSO
1"

CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

OBS. serão desclassificadas as propostas que apresentarem cotações contendo preços excessiyos, 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.



PREFEII"URA DE ELDORADO DO CARAIAS
DEPARTAMENTo DE rrcrrAÇÃo - cpl

EtdõiâUo
do Carajás

ANExo II - DECLARAÇÃo DE suyErçÂo Às coNDIçÕEs ESTABILECIDAS No EDTTAL E DE rwExlstÊructe oe
FATos supERVENrENTEs rMpEDrrrvos DA HABILtTAÇÃo

pREGÂo sLstnôr!lco Ne xxxx/z0zz-sRp

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE F

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

portador do RC âbaixo assinado, na qualidade de responsável legal da

proponente, CN PJ declara expressamente que se sujeita às condições

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

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

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

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

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

21 de junho de 1993, e alteraçÕes subsequentes.

(ASSINATURA DO RESPONSAVEL E CPF)

': I 
'l ' :'::' t: : - ''il'!rir;r] ''" "'/'

Itur,lrlir,rrr'racllo'0! (entio (nr ll)0,( lrlr: ()8511-0í)0 l-lJr,râdoJo(uraií,PA

_ em , _de _?022.
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PREFEI:I'URq DE ELDORADO DO CARATAS
DEPARTAMENTO DE rrCrTAÇÃO - Cpr,

ANExo rrl - MoDELo nE nncl,nRaçÃo Nos rERMos Do INCIS0 xxxrrr Do ARTIG0 7a DA
CONSTITUI O FEDERAL

pREcÃo ELETRôNrco Ne xxxx/2022-sRp

.- (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

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

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

disposto no inc. v do arÍ. ne 27 da lei nq 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 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não

emprega menor de dezesseis anos.

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

(data)

(representante legal)

L flbservaçio em caso afirmativo. assinalar a rcssalva ncrma

,. .-.,,1:,:. ''.,i1,:,,.,'. |j, .,t,.1t' .,,,rr,lj, rj ,r,: .;_-l ..:,,, .-\

llui]d, ltio \crlnclho '01 -tcntrrr knil{)0-CEl':6851.1-Írlr0-tjlJoraJ('Jr)(irririus:l'r\
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Eldõrâito
do Carqiás

ANEXO rV - DECLARAÇAO DE ETABORAÇAO TNDEpENDENTE DE pROpOSTA. (MODETO)

pnEcÃo grrrnôrutco Ne xxxx/z0zz-sRp

Iidentificação comp]eta do representante da licitantc), como representante devidamente constituído de

(identificação completa da licitante), para fins do disposto no edital de licitação: PREGÃO etetRÔwtCO trt,

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

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

maneira independente (pelo licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou

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

ELETRÔNICO Na XXXX/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 informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÂO

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

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

potencial ou de fato do PRE6ÂO ELETRÔNICO N-" XXXX/2022-SRP quanto a participar ou não da referida

licitação;

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

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

poterlcial ou de lato do PREGÂ0 ELETRÔNICO Ne XXXX/2022-SRP antes da adjurlicação do objeto da referida

licitação;

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

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

município de ut antes da abertura oficial das propostas; e

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

para firmá-la.

REPRESENTANTE LEGAL

l{uâdâltil)vcrnrelho"0l-Ccntro-knrl0{)-(l:1,:68521-(}00 fidoÍado do (nrüiás,l,A
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ANExo v - DECLanaçÃo oo poRTE DA EMPRESA {MICR0EMPRESA ou EMPRESA DE pEeuENo poRTE)

PREGAO ELETRONICO N9 XXXX/2022-SRP

LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE I,EGAL

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

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
CRC:

.,::..../:.1,:,1:,! t:;.,-:/:.,..,r:.,.:...,..:.a._:.r: t.t t:,, t....1.:.,:.1.,il.::,lt lrt,..:/.

IturtlLltiorcrrrelio"0l (c!r1.rr knr l{r0.( }..1': 61t52 l{Xl{) - Lldore,Jo do (xrllás,,1'{

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

n, [XXXX], neste ato representada pelo fcargo] [nome do representante legal], portador da carteira de identidade

nq [XXXX], inscrito no CPF sob o nc [XXXX], declara, sob as penalidades da lei, que se enquadra como

microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do aft. 3q da Iei complementar ne 723 de 14 de

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

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

2006.

declaro, para fins da LC lZ3/2006 e srras alterações, sob as penalidades desta, ser:

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

vantâgens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4q do aft.

3q da lei complementar ne 723/06 alterada pela LC L47 /2014.
( ) Empresa de pequeno porte - receita bruta anual superior a 360.000,00 e igual ou inferior a 4.800.000,00

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

das vedaçôes legais impostas pelo § 4e do art. 3e da lei complementar ne 123/06 alterada pela LC 147 /2014.

observações:

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

123, de 14 de dezembro de 2006;

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

nos termos da LC ne L23 /2006, ou a opção pela não utilização do direito de tratamento diferenciado.
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ÁNExo vI - DEcLARÁÇÃo DE IDoNEIDADE

Ao REDIGIR A PRESENTE DECLARÁÇÃ0, o pRopoNENTE oevenÁ utrLrzaR roRnulÁnro coM TTMBRE DA
PROPONENTE.

.-. PREGÂO eLETnÔrulCO lrt' XXXX/2022-SRP

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE

A empresa

Sr...................

UF
OIAJ PREGOEIRO(A) E EQUIPE DE APOIO.

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

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

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

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

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

com a administração federal, estadual e municipal.

EM, _ DE _ DE 2022.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

...,.:t.t:,,,..), ,t::.:at;a,!,.:a::,.t;.;,i,a ,t:)l.a:r, t; ;,-11:,.t: ::t: |.;it.\l : !.r, r..t)

I{uitdrllio\c nclho"(}l leDrro knr l0().(}rl'r68521-01)0 l:ldoÍailo do L.rr.ü.i5,'l'.\
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ANExo vrr - orcranaçÃo DE cUMpRIMENT0 Dos REeulsn'os DE HABTLTTAÇÀo. (MoDELo)

pREGÂo EtErnôrurco Ns xxxx/2022-sRp

A ......(razão social da empresa), CNPI ns........................., localizada à ..................

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

uF - PREGÃo elErnôrulco Ne xxxx/?o?z-certame licitatório na PREFEITURA MUNICIPAL DE

SRP

_ EM , _DE _DE 2022

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPFJ

.. ..,t,:: -.>ú:.:.1,.),..., 
. . : 

,-t , . , 
. ,- . | , : , : I i:.:_:t:1ail!:,-,.,1,(..

I(1ia,la ttio \.r'rlr,rlh,) " 0l (crrro k,r 100. (tl':68511-{)lX) l-lJLtr:rri' iir, (.rrujris I'A
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ANExo vnt DECLARAçÃo or ruÂo vÍrrrculo corrr óncÃo púslrco

A empresâ , portad()r do CNPJ n! 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 Administraçâo Pública de Eldorado do

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

EM, _ DE _ DE 2022.

(ASSINATURA DO RESPONSAVEL E CPFJ

'',:'.:.,:: .'') : :t " i!'.i.,i::iia):tttt1,r ,,.,r.,r, r,rr,rir,.:irril;ttr.\t?'c.,'lc.

lluâdallro\e nclho ()l Ceurro -krn llll)- ( lrl':68521-L)ÍlÍ) I lJol.ld(, Jo (]xrxi.1\.'l] \
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PREFEI'l'§lRA DE ELDORADO DCI CARA,ÁS
DEPARTAMENTO DE TICTTAÇÃO - Cpr

ANEXO rX MTNUTA DA ATA_DE REGISTRO DE PREÇOS DE PREÇOS Ns
PREGAO ELETRONICO NS

Aos 

- 

dia(s) do mês de 

-_de 

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

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

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

DE 23 DE IANEIRO DE 20'1.3, DECRETO Ne 9.488 DE 30 DE ACOSTO DE 2018 e das demais normas legais

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

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALTZADA PARA PRESTAÇÃO OC SENVIçOS DE CONFECÇÃO DE

PRÓTESES DENTÁRIAS SUPRINDo ASSIM A DEMANDA DE REABILITAÇÀ0 PR0TÉTICA Dos

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

PORTARIA GNIS73(01/04 /2016). tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa(s) cuja(s)

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

As quantidade são estimadas e não constitui qualquer compromisso futuro para contratâção, 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:

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

xxxxXxXXXXXXXXXXXX, C.P.F. ne XXXXXXXXXXX e R.G. nq XXXXXXXXXXXXXXX.

USULA SEGUNDA . DA VAI,IDADE DOS PREÇOSC

QUANT. VL, UNIT VL TOTALDESCR./ESPECIF UNID.I'TEN

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

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

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

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

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

fornecimento em igualdade de condições.

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

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

condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de

quaisquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA TERCEIRA. DA UTILIZAÇÂo DA ATA DE REGISTR0 DE PREÇos

3.1 Poderá utilizar-se destâ 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

I
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DEPARTAMENTO DE rrCrTAÇÃO - Cpr

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

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

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

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

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

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos «ru 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 adesóes à atâ de registro de preços não poderá exceder, na

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

e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

CLÁUSULA QUARTA . DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

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

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

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

na zona rural.

CLÁUSULA QUINTA . DO PAGAMENTO

1. Executadâs e aceitas as entregas, a CONTRATADA apresentará a Nota FiscâI, medição e Certidões no Protocolo

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

ordem bancária creditada em contâ corrente do fornecedor, a partir do 15q fdécimo 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 pâgamentos serão realizados de acordo com o cronograma de desembolso (físico-financeiro) determinado

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

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

disponibilidade orçamentária.

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

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

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

encarBos sociars instituídos por lei.

3. A Fundo Municipal de Saúde de Eldorado do Carajás reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da

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

desacordo com as especificações apresentadas e âceitas.

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

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

Eletrônico/SRP.

5. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
',.t:,,,:.,::).) ...u1:,:,t,,1 1)..:r.jt:': t. ....,),, ,: i;::. .::<;1:r,';:it)illt:.,tti:n'

l{uaJrRi()\crn(llii}"01 (rnrr() ku l00.( l1P: 6S52"1-000 I l(lorâJo Jo ('.rrrih!l}A
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íinanceira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensaçâo 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 cento) de desconto sobre os valores disponibilizados.

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

forma para 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 a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

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

l=(TX)/365 => t= (6/100)/365 => I=0,0001644

TX = Percentual da taxa anual = 6%0.

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

CLÁUSULA SEXTA . DAS CONDIçÕES DE FORNECIMENTO

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

serviços.

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

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

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

- cLÁusuLa sÉuue - pns pnTaLIDADES

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

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

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

legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cincoJ dias úteis para que a empresa licitante apresente

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

II - multa de O,Lo/o (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações

estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo

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

lll - multa de l0o/o (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, contado da comunicação oficial, sem

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

objeto o qual foi registrado os prazos
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Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar conl 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 até que seja promovjdâ a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a

licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não fornecer ou prestâr senr'iços, deixar de

entregâr a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da

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

de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

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

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

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

Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,

responderá a empresa fornecedora pela sua diíerença, 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.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTo DE PREçoS: Quando, por motivo superveniente, o preço registrado

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

8.1 Convocar o contratado 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 tornar-se superior aos preços registrados e o classificado, mediante oferta de

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

8.5 Liberar o contratado do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as

justificativâs sejam 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 vantajosa.

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

restabelecer âs condições originalmente pactuadas.

8.9 A revisão poderá ocorrer a quaiquer 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.
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8.10 Em caso de reüsão, a aiteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior,

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

memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

8.11 Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo

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

aqueles decorrentes exclusivamente da variaçâo inflacionária, uma vez que inserÍdos, estes últimos, na hipótese de

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

prazo de um ano-

8.12 Não será concedida a revisão quando:

8.13 Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;

8.14 O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva

ou após a finalização da vigência da Ata;

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

interessada;

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

âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIçÔES DE RECEBIMENTO DO OBIETO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

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

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

pela contratante.

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

lornecidos 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 especiÍicações constantes da proposta da empresa.

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

aceitâção, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias

úteis após o recebimento provisório.

CLÁUSULA DÉCIMA . Do CANCELAMENT0 DA ATA DE REGISTRo DE PREços

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

específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

A pedido, quando:

l. comprovar a impossibilidade cle cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força

maior;

II. o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de
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mercado dos insumos que compÕem o custo do serviços.

Ill. Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando:

lV. 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;

Vl. por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas:

Vll. não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;

VIII. não comparecer ou se recusal a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro

de Preços;

IX. caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condiçôes estabelecidas na Ata de

Registro de Preços ou nos pedidos deia decorrentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUToRIzAçÃo PARA AQUISIÇÃo E EMISSÂO DAS oRDENS DE COMPRA

OU SERVIçOS

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

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.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

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 25o/o (vinte e cinco por cento) de acordo

com o § 1q 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 nesta Ata poderá ser total ou parcial, a

critério da Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4q do artigo 15 da Lei ne8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. DOS PREÇOS E LOTES DOS ITENS DE FORNECIMENTO OU SERVIçOS

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de Preços.

Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serâo fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses,

contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA . DAS oBRIGAçÔES DO FORNECEDOR

A empresa fornecedora compromete-se â cumprir as obrigações constantes no edital, Termo de referência e ata de

registro de preços, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações do contratante, as constantes no edital, termo de Referência e ata de registro de preços:

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscalfais)/Faturafs) da contratada, após a efetiva

entrega dos produtos e emissão do Termo de Recebimento.

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto licitado por intermédio do fiscal especialmente
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designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

crÁusura oÉcrtrtA sExrA - DAs DrsposrçôEs FrNArs

Integram esta Ata o Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços e a proposta da empresa classificada em

1q lugar.

Parágrafo Primeiro: Os casos on.lissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com oLrservância das disposições

constantes das Leis nq 8.666/93 e 70.520 /2002 e demais normas aplicáveis.

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição

indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.

Parágrafo Terceiro: As questões (lecorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas

administrativamente, serão processadas e julgadas no íoro da cidade de Eldorado dos Carajás, com exclusão de

qualquer outro.

E, por estarem assim, iustas e contratadas, Íirmam 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

PREI]EITURA MUNICIPAL DE EI-DORADO DOS CARAJAS

CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
cNPl N" _._._/_-_

CONTRATADA

. ,, :., t: .:! 1,. :a
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ANEXO X MINUTA DE CONTRATO

O Município de Eldorado dos Carajás, através da Fundo Municipal de Saúde de Eldorado do Carajás, neste ato

denominado contratante, com seguinte endereço Rua da Rio vermelho q 01 - Centro - km 100, CEP: 68524-000,

re'presentado pelo Sr.a Prefeita Municipal lara Braga Miranda, e rle outro lado a empresa

inscrita no CNP, (MF) sob o n.q estabelecida doravante denominada

e CPF (MF) n.e celebrarn o presente contrato, do qual serão partes integrantes o

edital do Pregão Eletrônico n.e 

-/- 
e a proposta apresentada pela contratâdâ, suieitando-se o contratante e a

contratadâ às normas disciplinares das Leis nq 8.666/1.993 e 10.520/2002, Decreto 10.024 de 20 de Setembro de

2 0 l 9 e suas alterações posteriores, rnddiante as cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRTMEIRA . DO OBJETO

1. O presente contrato rem como objero: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA

PRESTAçÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS SUPRINDO ASSIM A

DEr\,tANDA DE REABILTTAÇÃO pnOrÉrlCn DOS PACIENTES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE

ELDORADO DO CARA|AS - PA CONFORME PORTARTA GM573(Ol/04/2016).

1. Os preços dos serviços são aqueles constantes da Planilha apresentada pela contratada, sendo que o valor total

do contrato é de R$

simplesmente contratada, neste ato representada por 

- 

portador da Cédula de Identidade n.q

(_)
2. Os quantitativos indicados na Planilha constante do Anexo I do edital do Pregão Eletrônico são meramente

estimativos, não acarretando à Administração do contratânte qualquer obrigação quanto a sua execução ou

pagamento.

3. As despesas oriunda do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária: /üXIJfiXXXXXX

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS

1. A CONTRATADA 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 Carajás.

2. Eventuais fornecimento deverão ser iniciados em de imediato para a entrega a contar da notificação da

íiscalização do CONTRATANTE, sem prejuízo de outros serviços autorizados para execução

CLÁUSULA QUARTA . DO AMPARO LEGAL

1. A lavratura do presente contrato decorre da realização do Pregão Eletrônico realizado com fundamento na Lei

ns 10.5 20, de 1"7 de julho de 2002 e na Lei ne 8.666/93 Decreto 10.014 de 20 de Setembro de 201,9.

CLÁUSULA QUINTA . DA EXECUÇÃO Do CONTRAT0

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
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disposições de direito privado, na forrna do artigo 54 da Lei n.e 8.666/93 combinado com o inciso XIl, do ârtigo 55,

do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA SEXTA . DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

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.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

1. Caberá ao contratante:

1.1 - permitir acesso dos técnicos da contratada às instalaçÕes do contratante para execução dos serviços

constantes do objeto;

1.2 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da contratada;

1.3 - reieitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as especificações constantes do

Anexo I do edital do Pregão eletrônico n.'-/-;
1.4 - impedir que terceiros executem os serviços objeto deste contrato;

1.5 - solicitar que seja refeito o serviço que não atenda às especificações constantes do anexo i do edital do

pregão n.'-/- e conforme cronograma da secretaria requisitante.

1.6 - atestar as fâturas correspondentes e supervisionar o serviço, por intermédio da secretaria de serviços gerais

do contratante.

CLÁUSULÁ OITAVA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

1. Caherá à contratadâ:

1.1 - responder, em relação aos seus técnicos, por todâs as despesas decorrentes da execução dos serviços, tais

como:

a) salários;

b) seguros de acidente;

c) taxas, impostos e contribuições;

d) indenizaçÕes;

e) vales-refeição;

fl vales-transporte; e

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

1,.2 - manter os seus técnicos sujeitos às normas disciplinares do contratante quando em trabalho no órgão,

porém sem qualquer vÍnculo empregatício com o órgão;

1.3 - manter os seus técnicos identificados por crachá, quando em trabalho no órgão, devendo substituir

imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do

contratante;

1.4 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente aos móveis, e outros bens de propriedade do

contratante, quando esses tenham sido ocasionados por seus técnicos durante a prestâção dos serviços alvo deste

contrato;
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1.5 - arcar com despesa decorrente de qualquer inÍração, seja qual for, desde que praticada por seus técnicos no

recinto do contratante;

1.6 - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços

efetuados referentes ao objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou

dos materiais usados;

1..7 - refazer os serviços que forem re.ieitados no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da

comunicação;

1.8 - usar a melhor técnica possível para a execução dos serviços obieto deste contrato;

1.9 - submeter à fiscalização do contratante de todos os veículos a serem empregados nos serviços antes da sua

execução;

1.15 - comunicar à secretaria de infra estrutura e obras do contratante qualquer anormalidade de caráter

urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

7.76 - manter-se em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas e com todas as condições de

habilitação e qualificação exigidas neste contrato durante toda a execução do contrato.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAçÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

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 saldáJos 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 obrigaçôes 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

c0ntratante;

1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas a este contrato,

originariamente ou vinculados por prevenção, conexão ou continência; e

1,.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução deste

contrato.

2. A inadimplência da contratada, com referência âos encargos estâbelecidos no item anterior, não transfere a

responsabilidade por seu pagamento à administração do contratante, nem poderá onerar o objeto deste contrato,

razào pela qual a contratada renuncia expressâmente a qualquer vínculo de solidariedade, ativâ ou pâssiva, com o

contratante.

CúUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAçÕES GERAIS

1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

1.1 - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do contratante

durante a prestação dos serviços, objeto deste contrato;

ldôiâôo
do Carajás
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1.2 - é expressamente proibida, tamhém, a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver

prévia autorização da Administração do contratante;

1.3 - e vedada a subcontratação de outra empresa pâra a prestação dos serviços objeto deste contrato.

1.4- Arcar com todas as revisÕes durante a garantia.

CLÁUSULA DÉCIMA PRJMEIRÂ - Do ACoMPANHAMENTo E DA FISCALIZAçÂo

1. A execução dos serviços objeto deste contrato será acompanhada e fiscalizada por do contratante, designado

para esse fim.

2. O servidor do contrâtante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos

serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou deíeitos observados.

3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a

autoridade competente da Secretaria \4unicipal 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.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ATESTAÇÃO

1. A atestação da execução dos serviços caberá à servidor do contratante designado para fim representando o

contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA . DA DESPESA

1. As despesas decorrentes do fornecimento do objeto licitado correrâo por conta da Dotação Orçamentária

Própria do(sl Órgãos que compõe a Administração Publica Municipal. XXXXXXXXXXXXXXXX

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO PAGAMENTO

1. Executados e aceitos os serviços, a contratada apresentará a Nota Fiscal/Fatura no Setor Financeiro da

Secretaria Municipal de Saúde de Eldorado dos Carajás, situado na Rua da Rio vermelho q 01 - Centro - km 100,

CEP: 68524-000, para fins de liquidação e pagamento, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou

cheque nominal ao fornecedor, até o 30e (trigésimol dia útil contado da entrega dos documentos.

2. O contratante reserva-se o direitô de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços executados não

estiverem de acordo com a especificação apresentada e aceita.

3. O contratante poderá deduzir do montante a pagâr os valores correspondentes a multas ou indenizações

devidas pela contratada, nos termos deste contrato.

4. Nenhum pagamento será efetuado à contratadâ enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação

financeira e previdenciária, sem que isso gere direito a alteração de preços, compensação Íinanceira ou aplicação

de penalidade ao contratante.

5. O prazo de pagamento da execução dos serviços será contado a partir da data final do período de

adimplemento de cada parcela.
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5.1 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a 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 mediante a aplicação da

seguinte fórmulâ:

EM=lxNxVP

o nde:

EM = Encargos moratórios;

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

VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;

I = ÍndÍce de compensação flnanceira, assim apurado:

r = Tx ==> I = (6/1001 ==> l= 0,00016438

365 365

TX - Percentual da taxa anual = 60á

5.2 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída na fatura do mês seguinte ao da ocorrência.

5.3 - O pagamento mensal dos serviços somente poderá ser efetuado após a apresentação da nota 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 junto à Seguridade Social - CND e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - CRF.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. DA ALTERAçÂO DO CONTRATO

1. O presente contrato poderá ser alterado caso haja interesse da adÍninistração, nos casos previstos na Lei n.a

8.666/93, desde que haja interesse da Administração com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA sExTA . Do AUMENTo oU SUPRESSÃ0

1. No interesse da Administração do contratante, o valor inicial atualizado deste contrato poderá ser aumentado

ou suprimido ato o limite de 250lo (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1e e 2e, da

Lei n.e 8.666/93.

1.1 - A contratada fica obrigada a aceitar, 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.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA . DAS PENALIDADES

1. O atraso injustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das obrigações estabelecidas no contrato

sujeitârá a contratada à multa de 0,5o/o {zero vírgula cinco por cento) por dia e por ocorrência, até o máximo de

100/o (dez por cento) sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma

vez comunicada oficialmente.

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;
.a. :a,t) . .-:,: . t..:,,-:.,..).,t:.,..:a
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2.? - multa de l0o/o (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do obieto

contratado, recolhida no prazo de 15 (quinzeJ dias corridos, contado da comunicação oficial;

2.3 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do

CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

2.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridâde que

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a administração do contratante pelos

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

3. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a contratadâ estará su.jeita às penalidades tratadas nos itens 1e

2 desta cláusula:

3.1 - pelo atraso na execução dos serviços, em relação ao prazo proposto e aceito;

3.2 - pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execução dos serviços, que vier a ser

rejeitado, caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo d,e 5 (cincol 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 rejeição.

4. Além das penalidades citadas, a contratada ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no cadastro

de fornecedores do contratante e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.e

8.666/93.

5. Comprovado impedimento ou rec:nhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela administração do

contratante, em relação a um dos eventos arrolados no item 3 desta cláusula, a contratada ficará isenta das

penalidades mencionadas.

6. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com â

Administração do contrâtante, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administraçâo pública

poderão ser aplicadas à contratada juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem

efetuados.

CLÁUSULA DÉCIMA oITAvA - DA RESCISÂ0

1. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a80 da Lei

n.e 8.666/93.

1.1 - Os casos de rescisão contratual deverão ser formâlmente motivados nos autos do processo, assegurado o

contraditório e a ampla defesa.

2. A rescisão deste contrato poderá ser;

2.1 - determinada por ato unilaterai e escrito da âdministração do contratante, nos casos enumerados nos incisos

I a XII e XVII do artigo 78 da lei n.e A.666/93. notificando-se a contratada com a antecedência mínima de 30

(trintal dias corridos;

Z.Z - amigável, 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 legislaçãô vigente sobre a matéria.

3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da

autoridade competente.

clÁusuu oÉclue toHa - oA vINCULAçÀo Ao EDITAL E Á pRoposra oA coNTRATADA

1. Este contrato ficâ vinculado aos termos do Pregão Eletrônico n.e 

-/- 
e aos termos das propostas da

contratada.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO

1. As questões decorrentes da execrrção 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.

u ,. ,, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e

forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes,

contratante e contratadâ, e pelas testemunhas abaixo.

Eldorado dos Carajás - PA, em de
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