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

monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica
www.portaldecomprasnublicas.çom.br. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o
processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pela sua equipe
responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da proposta com
os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de habilitação;
receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão;
indicar o vencedor do certame; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente
instruído a autoridade responsável pela adjudicação e propor a homologação.
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SIGILOSO
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2. DO OBIETO.

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantãjosa para sisterna de Sistema de registro de
preço para contratação e empresa para aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a
demanda existente no âmbito da prefeitura municipal fundos e suas secretarias, bem como seus
respectivos departamentos.

0 critério de julgamento adotado será o menor preço do ITEM, observadas as exigências contidas neste Edital e

seus Anexos quanto às especificaçÕes do objeto.
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3. DOf,§ct§TRO pE PEEç0§.

a. uo'c,nmrxcnurxro
4.1. O Credenciamento é o nível básico do RegisEo Cadastral no PORTAL DE COMPRAS PUBUCAS que permite a
participação dos interessados na modalidade LICITATÓRIA PREGÃO, em sua FORMA ELETRÔNlCA.

4.2. O cadastro deverá ser feito no Portal de Compras Públicas, no sítro lflqH.JrqrÍuldeeenrpfa,§ruu.àifr:írs:c(r"{rr.I/f;

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

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

Pregão.

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

firmes e verdadeiras suas propostâs e seus lances, inclusive os atos praücados diretamente ou por seu

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

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

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

PUBLICAS e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder,

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

desatualizados.

4.5.3. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassiflcação no momento da

habilitação

s. D-A P.ARTICTPAçÂO NO PREGÂO.

5.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o obieto desta

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

5.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as

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

indiüdual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar ns 123,de 2006.

5,3. NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO OS INTERESSADOS:

5.3.3. Proibidos de parücipar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da tegislação vigente;

5.3.4. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo[s);

5,3.5. Estrangeiros que não tenham representação Iegal no Brasil com poderes expressos para receber citação e

responder administraüva ou j udicialmente;

5.3.6. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9s da Lei ns 8.666, de 1993;

5,3.7, Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

5.3.8. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio,

5.3.9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão na

7 46 / 20 1,4-TCU-Plenário).
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5.4. coMo cottotçÃo PARA PARTtctraçÃo uo pRecÃ0, A LrctrANTE ASSINALAnÁ "stu" ou "trtÃo'EM cAMpo
pnópnro Do srsrEMA ulrrRôrurco, RELATTvo Às sEcurxrns »rcmReçÕrs:

5.4.3. Que cumpre os requisitos estabelecidos no arügo 3o da Lei Complementar ne 123, de 2006, estando apta a

usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

5.4,3.7. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame;

5.4.3.8. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno

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

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

porte,

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

5,4.5. Que curnpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada esú em

conformidade com as exigências editalÍcias;

5.4.6. Que inexistem fatos impediüvos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar

ocorrências posteriores;

5'4.7. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de

16 anos, salvo rnenor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do arügo 7", XXXIII, da

Consütuição;

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

de 16 de setembro de 2009.

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

observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. Lq e no inciso III do art. 50 da Constituição Federal;

5,4.L0. Apresentar o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores. SICAF. Junto a documentação de

habilitação devidamente atualizado sem pendencias.

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

lei e neste Edital.

6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivarnente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com os

documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descnÇão 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

enüo dessa d ocurnentação.

6.2. 0 envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de

chave de acesso e senha.

6.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encarninhar a documentação de habilitação, ainda

que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos terrnos do art. 43, § 10 da LC nq L23, de 2006.
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6.4. lncumbirá ao licitante acompanhar as operâções no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão,

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

emiüdas pelo sistema ou de sua desconexão,

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

habilitação anteriormente inseridos no sistema;

6.6. 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.

6.7. Os documentos que compõem a propostâ e a habilitação do Iicitante melhor classificado somente serão

disponibilizados para avaliação do(aJ Pregoeiro(a) e para acesso púbiico após o encerramento do enüo de lances.

?;,,,,, DCIPR§EIIç$HI{EHTODAFROPOSTÁ. ,, ,i

7.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchiinento, no sisterna eletrônico, dos seguintes

campos:

7,1.3, Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda corrente nacional;

7.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informaçõ::s similares à especiÍicação do Termo de

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

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

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

7.3. 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.

7.4. Os preços ofertados, tânto na proposta inicial, quanto na etapa rle lances, serão de exclusiva responsabilidade

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

outro pretexto.

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

7.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações

públicas, quando parüciparem de licitações públicas;

7.7. Serâ desclassificada a empresa que apresentar idenüficação da empresa tais como razão social ou nome

fantasia que venha indicar a mesma.

8., Dâ AEERTUn.A DA SES§ÃO, CLnSSIFTCAçÃO DAS PROPOSTAS I FOR.MULAçÃO D[ InNCIS.

8.1. A abertura da presente Iicitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na dat4 horário e

local indicados neste Edital.

8.2. O[aJ Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam

em conforrnidade corn os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentern as

especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

8,2.3. Também será desclassificada a proposta que identifique o ltcitante.
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8.2.4, A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo

real por todos os parEicipantes.

8.2.5. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, Ievado

a efeito na fase de aceitação.

8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase

de lances.

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagerrs entre o(a) Pregoeiro(a) e os licitantes.

8.5. 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.

8.5.3. 0 lance deverá ser ofertado de acordo com o Eipo de licitaçâo indicada no preambulo deste edital.

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

regras estabelecidas no Edital.

8.7. 0 licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último

por ele ofertado e registrado pelo sistema.

8.8. O intervalo mÍnimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto ern relação aos

lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 0,02 dois centavos.

8.9. 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.

8.10, Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico_o modo de disnuta "ABERTO. em que os

licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogaçôes.

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

automaticamente pelo sistemâ quando houver Iance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da

sessão pública.

8.t2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá

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

intermediários,

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

automaticamente.

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

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

consecução do melhor preço,

1. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os sul.rrtens anteriores deverão ser desconsiderados

pelo[a) Pregoeiro(a).

8.15, Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prev;rlecendo aquele que for recebido e registrado

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

lance registrado, vedada a identificação do lici[ante.

8.17. No caso de desconexão com o(a) Pregoeirofa), no decorrer da etapa compeütiva do Pregão, o sistema

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

8.18, Quando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeira persisür por ternpo superior a dez minutos, a

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

parücipantes do certame, publicada no Portal de Compras Públicas,

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

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

parücipantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

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

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

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

entidade empresarial. O sistema idenüficará em coluna própria as rnicroempresas e empresas de pequeno porte

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

assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC ne !23, de 2O06,

regulamentada pelo Decreto nq 8.538, de 2015.

8.21, Nessas condições, as propostas de microempresas e empresils de pequeno porte que se enconrrarem na

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

primeira colocada.

8.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminher urna última oferta para

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

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

8.23. 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 5o/o (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo

direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

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

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

identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

8.25. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de pre t'erência em relação ao produto estrangeiro, o

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

conforme regulamento,

8.26. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como urn 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.
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8.27, Havendo eventual empâte entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no ArL 3e,

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

8.27.3. Produzidos no país;

8.27.4. Produzidos por empresas brasileiras;

8.27.5. Produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolümento de tecnologia no país;

8.27'6. Produzidos por empresas que comprovem 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

preüstas na legislação.

8.28. Persisündo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas

empatadas.

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

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

proposta, vedada a negociação ern condições diferentes das preüstasr neste Edital.

8.29.3. A negociação será realizada por meio do sistema, podendc ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.29.4. O(a) pregoeirofa) solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (DUAS) horas, envie a
proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizad4 acompanhada, se for o caso, dos

documentos complementares, quando necessários à confirnração daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados.

8.30. Após a negociação do preço, o[a) Pregoeiro(al iniciará a fase de aceitação e julgamenro da proposra.

9.1. Encerrada a etapa de negociação, a pregoeira examinará a pro;losta classi ficada 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 anexo§, observado o disposto no parágrafo único do :rrt. 7e e no § 9e do art. 26 do Decreto n.e

t0.024/2019.

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

fixado (Acórdão ns 1'455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível do produto

[cinquenta por cento )art ,{B, inciso II, Lo alei:8666.

9.2.3. Considera-se inexequível a propostâ que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de

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

encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estafsls.i6r limites mínimos, exceto quando se

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

totalidade da remuneração.

9.3. 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 [und tmentâm a suspeita;

f$âi§§ ,+rrír: "P§Íü etuê lo(x'irr{Í$,}} clr .$ÍrrbGs?.. {j rrTa)ô {"\3.§§N}{*I*" í§J icla
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9.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública pàra a realização de diligências, com vistas ao

saneamento das proposLas, a sessão pública somenle poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com,

no mínirno, VINTE E QUATRO HORÂS DE ANTECEDÊNCIÀ e a ocorrência será registrada em ata;

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

funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 IDUAS) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

9.5.3, O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo[aJ Pregoeiro(a) por solicitação escrita e justificada do

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

9'5'4 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo(a) Pregoeiro(a), destacam-se os que contenharn as

caracterísücas do material ofertado, tais como marca, modelo, üpo, 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 não aceitação da proposta,

9.5.4.7. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à

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

perfeito manuseio, quando for o caso.

9.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Pregoeiro(al examinará a proposta ou lance

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

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

a sua continuidade.

9.8, O(a) Pregoeirofa) poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que

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

condições diversas das preüstas neste Edital.

9.8.3. Também nas hipóteses em que o(al Pregoeiro(a) não aceitar a proposta e passâr à subsequente, poderá

negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

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

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

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

eventual ocorrência do empate ficto, preüsto nos arügos 44 e 45 da LC nq 123, de 2006, seguindo-se a disciplina

antes estabelecida, se for o caso.

9.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o(a) pre4oeiro(a) verificará a habilitação do licitante,

observado o disposto neste Edital.

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

ern prirneiro lugar, a pregoeira verificará o eventual descuntprimento das condições de parEicipação,

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

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

lsÊ*rs*x..ã{,i :ftrGquâlÕdrÍ}. v*-jr},il ssÇ}:barí.r. $rnCior*:sâNH{}}?ípJírt{.r.
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10,1.3. Possuir Cadastro do Portal de Compras Públicas;

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

Empresas Punidas - CNEP (lvryr'v.portaldatra0spar:cncia.gov, bl ,/ );

10.1.5. Cadâsn'o Nacional de Condenaçôes Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa mantido pelo

Conselho Nacional de lustiça (}.1.ivw.cnj.ju s. brlimplobid ade,a dr:r/ consu ltar,req uericlo. php l.

L0.1,.6. Lista de Inidôneos, mantida pelo 'fribunal de Contas da União - TCU

h ltps://con tas. Lcu.gov,br /olds /f/n= 1660:3:0

10.7.7- A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio

mâioritário, por força do artigo 12 da Lei n' 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas âo

responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,

inclusive por intermédio de pessoa jurídica da quâl seia sócio maioritário.

10.!.7.7. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas

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

Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

70.7.7.8. A tentaüva de burla será verificada por meio dos vínculos socieúrios, linhas de fornecimento

similares, dentre outros.

10.1.7.9. O licitante será convocado para manifestâção previamente à sua desclassificação.

10.1.8. Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por fatta de condição

de pârticipação.

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

ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar ne 'J.23, de 2006, seguindo-se a disciplina antes

estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

2.2. Caso âtêndidas as condições de participação, a habilitâção dos licitântes será verificada por meio do PORTAL

DE COMpRÁS PUBLICAS, em relação à habilitação iurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualiíicação

econômica financeira e habilitação técnica.

2.3. Constatado o atendimento das condições habilitatórias, proceder-se-á a análise das exigências do Termo de

Referência, TERMO DE REFERENCIA, que após realizada e cumprida será expedido relatório pela Equipe Técnica

deste Município, declarando assim o vencedor, sendo-lhe homologado o objeto deste certame pela Prefeitâ

Municipal que procederá posteriormente com a homologação do processo licitatório.

10.1.10. É dever do licitante atualizar preüamente as comprovâções constantes do PORTAL DE COMPRAS

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

apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

2.3,3. O descumprimento do subitem acimâ implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consultá aos sÍtios

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

válida(sl, conforme arl 43, §3q, do Decreto 10.024, de 2019.
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2.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmaçâo

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

via sistema, no prazo de 0Z (DUAS) HORAS, sob pena de inâbilitâçâo.

2.5. Somente haverá a necessidade de comprovação do preênchimento de requisitos mediante apresentação dos

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

o Não serão âceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, sâlvo aqueles legalmente

permitjdos.

o Se o licitânte for a matriz, todos os documentos deverão estar em nomc da matriz, e se o licitante for a filial,

todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto ãqueles documentos que, pela própria natLrreza,

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

' Serão aceitos registros de CNPI de licitante mâtriz e filial com diferenças de números de documentos

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

contribuições.

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

relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

IO.2. HABILITAçÂO JURÍDICA:

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

Junta Comercial dâ respectiva sede;

10.2.4. Em se trâtándo de microempreendedor individuâl - MEI: Certificado dâ Condição de

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará çondicionada à verificação da autenticidade no

sÍüo lvlvu.,.oortaidoemoreendedor.gov.br;

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

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrâdo na Junta Comercial da respectiva

sede, acompanhado de documento pêssoeis com fotôs cômprobâtório de seus âdministrâdores;

10.2.6. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde

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

10.2.7. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutiyo no Registro Ciúl das Pessoas lurídicas do

local de sua sede, acompânhada de prova da indicação dos seus administrâdores;

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

aprovoq deüdamente arquivado nâ Juntâ Comercial ou inscrito no Registro Ciül das Pessoas Jurídicas da

respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei ne 5.764, de L971;

10.2.9, No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorizaçâo;

10.2.10. Os documêntos acima dêverão estar acompanhados de todas as alteragões ou da consolidação

respectivai

10.2.11. Certidão de enquadramento de micro empresa ou empresa de pequeno porte emitida pela

junta comercial do estâdo da empresa;

. , 6aía§ 4râr':Â?ro c$e: l<'.b:vejafi e ríÀbâin. ô l}láe co sf Nflo§ íp./,sÍo
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L0.2.L2. Documentos pessoais com foto dos sócios administradores, o mesmo deverá esta autenticado

per cartório de oficio competente, ou por membros da comissão permanente de Licitação de Eldorado do

Carajás, ou por qualquer outra certificação que seja o mesmo pela internet.

10.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

10.3.3. CNPJ - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas

FÍsicas juntamente com o QSA" conforme o caso;

10,3.4. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal dc Brasil (RFB] e pela Procuradoria-Geral da

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

elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta na 1.751,

d'e 02/L0/201.4 do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Pr rcuradora-Geral da Fazenda Nacional.

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

10.3.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a

epresentação de certidão negativa ou positiva com efeito dL. negativa, nos termos do Título VII-A da

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei na li.452, de Ls de maio de 1,943;

L0.3.7. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negaüva conjunta junto aos

Tributos Estaduais e Cerüdão Negaüva da Díüda Ativa, emiüda pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a

empresa for sediada;

10.3.8. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negaüva junto aos Tributos

Municipais e Certidão Negativa da Díüda Ativa, emitida pela Sec;'etaria da Fazenda Municipal onde a empresa

for sediada;

10.3.9. Certidão negaüva iunto ao municÍpio de Eldorado do Carajás, erritida pelo departamento de tributos

do município ou pelo site. httos:/,ieldoraclodocarajas-

pa.nobesistemas.corn.brftributos/document validator.jnew#. a mesma também poderá ser

solicitada através do E-mail: tributos@teldoradodpçêl:a ias,pa.goy.br.

10.3.10. Alvará de funcionamento da sede da empresa.

10.3,11. Caso o licitante detentor do menor preço seja quaiificado 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 in,lbilitação.

10.4. QUALIFICAçÃO ECONÔMICO-FTNANCETRA.

10.4.3. Certidão Negativa de falência, de recuperação judicial ou extrajudicial [Lei nq 11.101, de 9.2.2O05),

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

esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;

t0.4.4. Certidão Simplificada da funta Comercial do Estado do domicilio ou sede da licitante emitida nos

últimos 60 dias;
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10.4.5. Certidão especifica contendo todos os atos registrados na Junta Comercial do Estâdo do domicilio ou

sede da licitante emitida nos últimos 60 dias;

10.4.6. Balanço patrimonial e demonstrações conüábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados

na forma da lei, que comprovem a boa situâção finânceira da empresa, vedada a sua subsütuição por balancetes

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

(três) meses da data de apresentâção da propostâ;

10.4.6.7. No caso de empresa constituída no exercício social viBente, admite-se a apresentação de balanço

patrimonial e demonstrações conüábeis referentes ao período de existência da sociedade;

10.4.6.8. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrâto social/estatuto sociâ1.

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

contábil-financeira, conforme dispõe o artigo L'J.2 da Lei ns 5.764, de L971., otl de uma declaração, sob as

penas da lei, de que tâl auditoria não íoi exigida pelo órgão fiscalizador;

10,4.6.10. Devera apresentarjunto ao balanço o t€rmo dc abertura e encerramento do mesmo.

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

dentro do prazo de validade;

1.0,4.7. A comprovâção da situação financeira da empresa será constatâda mediante obtenção de índices de

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

das fórmulas;

LG =
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo TotalSG=

LC= Passivo Circulante

10,4.8. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez

Geral [LGJ, Solvência Geral (SGJ 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% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item perünente.

10.s. QUÁL|FICAçÂO rÉCrurCe-

10.5.1. Atestado de capacidade técnica expedida por Órgão da Administração Pública ou Privada, comprovando a

boa execução de serviços/fornecimento da mesma natureza do objeto licitado, contendo o grau de satisfação

quanto ao nÍvel de atendimento e qualidade para os atestados emitidos por pessoa jurídica de público privado os

mesmos deverão possuir reconhecimento de assinatura üa cartório,

10-5.2. Declaração que se compromete em entregâr os produtos dentro dâ sede do município dentro do prazo

determinado no edital.

DEMATS DOCUMENTOS OBRIGATÓRTO IUNTO A HABILITAÇÂO IURíDICA

isqio§$ r(r' 'Êôlo aire lodâs vq§ú u ,<rba&, d màê de §ÊNt,rxP"r içta '
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Proposta de preços; [apresentar em papel timbrado da empresa].

Declaração de sujeição às condições estabelecidas no edital e de inexistência de [atos supervenientes impeditivos

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

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

empresaJ.

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

Declaração do porte da empresa; fapresentar em papel [imbrado da cmpresa).

Declaração de idoneidade; (apresentar em papeltimbrado da empresa).

Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação; [apresentar em papel ümbrado da empresa).

10.6. A existência de restrição relativamente à regularidade fisc..rl 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.

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

10.7. Caso a proposta mais vantaiosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresâ ou empresa de

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

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

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

quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

10.8. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acârretará a inabilitação do

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

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

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

concedido o mesmo prazo para regularização,

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

sessão, inforrnando no "chat" a nova data e horário para a conünuidade da rnesma.

10.L0, Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos

documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabeler:ido nes[e Edital.

10.11. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de perqueno porte, em havendo inabilitação, haverá

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

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

L0.L2. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fi:<adas no Edital, o licitante será declarado

vencedor.

1 1. DO. ET{CâT' INHÂME NTO DA PROPIOSTA VENCE DORÁ.

L7.L. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (DUAS] HORAS a

contâr da solicitação da Pregoeira no sistema eletrônico e deverá:
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11.1.3. Ser redigtda 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.

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

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

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

LL.2.3. Todas as especificações do objeto conüdas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e

procedência, ünculam a Contratada.

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

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

1l",3.3. Ocorrendo divergência enEre 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.

1,7.4, 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.

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

corresponda às especificaçôes ali conüdas ou que estabeleça únculo à proposta de outro licitante.

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

disponíveis na internet, após a homologação.

17.7. A administração quando entender que os valores estiio inexequível poderá solicitar das empresas declaradas

corno arrematantes a planilha de composição, encargos sociais, encargos trabalhista, despesa corn pessoal, frete

juntamente com notas fiscais de entrada ou de saída de acordo o itens já arrematados.

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

desistência do mesmo podendo ser penalizada na forrna da lei.

12. DO§RECURSOS.

L2.1. Dec)aiàdo o u"n."dor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como

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

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

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

L2.2. Havendo quern se manifeste, caberá o(a) Pregoeiro[aJ verificar a tempestividade e a existência de motivação

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

L2.2.3. Nesse momento ofaj Pregoeiro(a) não adentrará no rnéritr-r recursal, mâs apenas verificará as condições

de admissibilidade do recurso,

L2.2.4. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer imporLará a decadência

desse direito.

L2.2.5. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o pÍazo de três dias para apresentar

as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo,
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apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista irnediata dos elementos indispensáveis à deíesa

de seus interesses.

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

72.4. Os autos do processo perrnanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste

Edital,

13. DA REABERTURA DA SESSÂO PÚBLICA.

13.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

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

pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repeüidos os atos

anulados e os que dele dependam,

L3.1'.4. 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 regularizaçdo fiscal e

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

imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

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

L3,2.3. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ["chat'J, ou e-mail, ou de acordo com a fase do

procedimento licitatório.

L3.2.4. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados conüdos no CADASTRO DO PORTAL DE

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

14. DAAD'UDTCAçÃO E HOMOLOGAçÃO.

14.L. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do[al Pregoeiro(a), caso não

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

14.2. Ap6s a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o

procedimento licitatório.

15, DÂGARANTTA DE EXECUçÃO.

15.1, Não haverá exigência de garanüa de execução para a presente contratação.

15.2. DAATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

15.3. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatiírio o prazo de até 05 ICINCOJ dias uteis, contados a

parür 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 ;anções preüstas neste Edital.

15.4. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou enüdade para a assinatura da Ata de

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

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

contar da data de seu recebimento.
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15.5, 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 náo cumprimento desta clausula a empesa

sofrera sanções administraüvas conforme a lei.

EQUIVALENTE.

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

erniüdo instrumento equivalente.

L6.2. O adjudicatario terá o prazo de 05 (CINCO) dias ú!eis, 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.

L6.2.3. 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 Adjudicatrária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio

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

L6.2.4. A prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação

jusüficada do adiudicatiírio e aceita pela AdminisEação.

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

reconhecimento de que:

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

disposições da Lei ne 8.666,de t993;

16.3.4. A contratada se úncula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

1,6.4. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei ne

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

16.5. O prazo de vigência da contratação se encerra no final do cxercÍcio financeiro da assinatura do mesmo e

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

16.6. Previamente à contratação a Administração realizará consultas para idenüflcar possível suspensão

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

Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no arl 29, da lnstrução Nor'mativa ns

3,de26 de abril de20L8, e nos termos do art. 6e,lll, da Lei ns L0.522, de 19 de julho de 2002, consulta préüa ao

CADIN.

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

consignadas neste Edital, as quais deverão ser manüdas pelo licitante durante a ügência do contrato.
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L6,7.3. Na hipótese de irregularidadg 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.

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

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

de registro de preços.

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

se recusar a assinar o contra[o ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das

sanções das demais cominagões legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem

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

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

17,1, As regfas acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo de

Referência, anexo a este Edital.

19. DAS OBRTGAçÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

b. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabeleci.las no Termo de Referência.

20. DOPAGAMENTO.

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

21. DAS SANçÔES ADMINTSTRATMS.

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

2L.L.3. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado

dentro do prazo de validade da proposta;

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

21.L.5. Apresentar documentação falsa;

2t.L.6. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

2L.7.7. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

2L,1,.8. Não mantiver a proposta;

2L,L.9. Cometer fraude fiscal;

2L.L.L0. Comportar-se de modo inidôneo;

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

juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% [dez
por centoJ, conforme determina o art. Ns 86, da Lei Ne 8666/93.

Zt.Z,t. 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 cemais sanções administrativas, inclusive com

as multas previstas.
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21.3. A inexecugão total ou parcial do obieto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, as seguintes

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

. Advertência por escrito;

. Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de âté 20olo (vinte por cento) sobre o valor totâl

do contrato;

. Suspensão temporáriâ de participâção em licitação e impedimento de contratar com â Prefeiturâ Municipal de

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

justificativa aceita pela Administraçâo da Prefeitura Municipal de Eldorado dos Garaiás, será aplicado o limite

máximo temporal previsto para a penalidade 05 (cinco) anos;

o Declaração de inidoneidade para licitar iunto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos

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

penalidade, de acordo com o inciso IV do arl Ne 87 da Lei Ne 8.666/93, c/c art. Nq 7q da Lei Ns 10.520/02 e arr No

14 do Decreto Ns 3.555/00.

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

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

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

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

reabilitação perante a Administração Pública.

27.6. DA FRAUDE E DA CORRUPçÃO - Os licitântes e o contratâdo devem observar e fazer observar, por seus

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

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

21.6.1. PARA OS PROPÓSITOS DESTA CúUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTES PTúTICAS:

a) PRríTICA CORRUPIA: Oferecer, dâr, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o

objetivo de influencjâr a âção de servidor público no processo de licitação ou na execução do contrato;

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

licitação ou de execução do conrato;

c) PR(TICA CONLUIÁDA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o

conhecimento de representântes ou prepostos do órgão licitador, üsando estabelecer preços em níveis

artifi ciais e não-competitivos;

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

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

e) PRÁT|CÁ OBSTRUTIVA: Deskuir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declaraçóes

falsas aos representzntes do organismo finânceiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a

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

direito de o organismo financeiro multiiateral promover inspeção.
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zz.. DlronnaeçÃo Do cADASTRo Ds R"ESERVA.

2.1 Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta

do licitante mais bern classificado.

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

ao licitante melhor classificado,

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

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

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

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

preüstâs nos artigos 20 e2L do Decreto n'7,892/2013.

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

impugnar este Edital.

2.6 A IMPUGNAçIO OfVnru{ ser realizada EXCLUSIVAMENTE por FORMA ETETRôNICA no sistema

wwlv. nerrtald ecampra soublica s.cam. br.

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

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

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

2.9 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.portaldecom praspubl icas.com, br.

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

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

dos anexos.

2.LL As impugnações e pedidos de esclarecirnentos não suspendem os prazos previstos no certame, salvo quando

se amoldarem ao arL 2Lparéryrafo 4s, da Lei 8.666193.

2.L1,.3 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo(a)

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

2.12 As respostas aos pedidos de esclarecirnentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os parücipantes e a

administração.

2.13 As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros aüsos de ordern geral,

serão cadastradas no síüo www.portaldecomprasnublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu

acompanhamen[o.
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2.L4 Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas,

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

responder pela proponente.

2.L5 A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a

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

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

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

2.t: D-Á§,DI§FO§@E§ GEn EIS.

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

2.L7 Náo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que irnpeça a realização do certame na

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

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

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

- DF.

2,19 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 fundarnentado,

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

2.20 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação,

2.2L As noÍ'rnas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre

os interessados, desde que não comprometam o interesse da Admini:itração, o princípio da isonomia, a finalidade e

a segurança da contratação.

2.22 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, indepenclentemente da condução ou do resultado do

processo licitatório.

2.23 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.

2.24 A desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que

seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isr:nomia e do interesse público.

2.25 O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos

apresentados em qualquer fase da licitação.

2.25.3 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 equlvalente, sem prejuízo das demais sanções cabÍveis.

2.26 Em caso de divergência entre disposições des[e Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o

processo, prevalecerá as deste Edital.
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2.27 A Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás, poderá revogar este Pregão por razões de interesse público

decorrente de fato superveniente que constitua óbice maniíesto e incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de

oficio 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.

2.27.3 A anulação do pregão induz à do contrato.

24.12.2. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.

2.28 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 classiÍicação e habilitação.

O Edital esüá disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br. e

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

vermelho e 01 - Centro - km 100, CEP: 68524-000. nos dias úteis, nc horário das 08:00 às L2:00, mesmo endereço

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

2.29 lntegram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes ânexos:

TERMO DE REFERENCIA

ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA DE pREÇOS;

ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÂO DE SUJEIçÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE

INEXISTÉNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO;

ÁNEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO TNCTSO XXI(rrr, ART. 7s DA CONSTTTUTÇÃO FEDERAL;

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇAO DE ELABORAÇÃO TNDEPENT.)ENTE DE pROpOSTA;

ANEXO V - MODELO DE DECLARAçAO nO PORTE DA EMpRESA;

ANEXO VI - MODETO DE DECLARAÇAO DE IDONEIDADE;

ANEXO VIr - DECLARAÇÃO DE CUMPRTMENTO DOS REQUTSITOS DE HABTLITAÇÃO;

ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE NÃO VÍNCULO COM ÓRGÃO PÚBLICO

ANEXO IX- MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;

ANEXO X - MINUTA DO CONTRATO;

Eldoradodos Carajás - PA 13 de outubro de2022.

TIAGO PEREIRA
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Tiago Pereira Costa
Pregoeiro Municipal
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PREFEITURA DE ETDORÁDO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTO DE LICITAçÃO - CPL

TERMO DE REFERÊNCIA

í. INTRODUçÃO E BASE LEGAI

A Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás-PA torna público Sistema de registro de preço para

contratâção e empresa para aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a demanda existente

no âmbito dâ prefeiturâ municipal fundos e suas secretarias, bem como seus respectivos departamentos.

2. JUSTIFICÂTIVA

2.'1. As Secretarias Municipais de Administração, Saúde, Assistência Social, Educação e Meio Ambiente,

necessitam adquirir utensílios de copa e cozinha, para executâr suas atividades diárias. Onde o objetivo

principal é oferecer um atendimento diferenciado a população. Com os materiais podemos oferecer

ações com mais qualidade. Assim, considerando todos os aspectos, há a necessidade da aquisição de

materiais objeto deste Termo de Referência para atender as demandas, sendo estes indispensáveis

para a manutenção da AdmÍnistração Pública,

3. DO OBIETO: Sistema de registro de preço para contratação e empresa para aquisiçâo de

materiais de copa e cozinha pa.ra atender a demanda existente no âmbito da prefeitura municipal

fundos e suas secretarias, bem como seus respectivos departamentos,

3.1. As especificaçÕes dos itens encontram-se descritas no item 6 deste Termo deReferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORÁDO DO CÂRÁJAS

Considerando que há a necessidade permanente do referido material solicitado que visa atender as

necessidades de reposição ou aquÍsições de novos utensÍlios e demandas dos serviços de copa e cozinha

das secretarias. Alguns utensÍlios não estão em bom estado de conservação devido ao desgâste natural

pelo uso intensivo e necessitam ser substituídos e outros utensílios inexistem precisando ser adquiridos

para o bom funcionamento de boas práticâs nas cozinhas sendo materiais indispensáveis ao desempenho

das atividades desenvolvidaE a qual garantirá melhores condições de trabalho aos servidores, visando

ainda, proporcionar maior eficácia no desempenho das atividades.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

A aquisição de Copa/Cozinha, se faz necessária devjdo à sua grande necessidade, pois entende -se que a

aquisição desses itent torna-se imprescindível para manutenção das atividades desenvolvidas por esta

secretaria municipal. Pontua-se aqui, a necessidade da referida aquisição para atender justamente os

setores destâ secretaria e propiciar uma assistência adequada de atendimento aos usuários, visando

controle de qualidade, pela necessidade de garantir a continuidade e a finalidade dos serviços oferecidos
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aos nossos usuários, como, por exemplo, os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de

Vínculos - SCFV, Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, Conselho Tutelar e

Cêntro de Referência de Assistência Social - CRAS. E também o funcionamento do abrigo institucional.

SECRf,TARIA MUNICIPAL DE SAUDE

lustifica-se a presente aquisição de Copa/Cozinha obietivando visto que são de caráter essencial para as

târefas rotineiras das unidades, sendo eles extremamente necessários para a manutenção e qualtdade no

atêndimento, destacamos também que a ausência dos mesmos, poderá causar inúmeros transtornos às

unidades, prejudicando a qualidade do atendimento prestâdo ao contribuinte, sendo este o principal

motivador para que se busque proporcionar um serviço de qualidade e excelência. Destaca-se que os

Materiais Copa/Cozinha que estámos solicitando são necessár'ros para organização, aprimoramento dos

setores e ao atendimento aos pacientes nos locais como o hospital municipal. Assim, consideraddo todos

os aspectos, há a necessidade da aquisição, sendo os materiais descritos indispensáveis para organização,

aprimoramento dos setores e ao atendimento aos pacientes das unidades de saúde do Município. A

Secretaria Municipal de Saúde é encarregada de atuar na prestação de serviços públicos do SUS,

trabalhando e cuidando da saúde da população. Diante dos fatos relatados torna-se indispensável e

fundamental a aquisição dos itens constantes deste termo de referência, visando o pleno integral

funcionamento de todas as Unidades de Saúde.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçÃO

fustiflca-se a presente aquisição de Copa/Cozinha objetivando visto que são de caráter essencial para as

tarefas rotineiras das escolas municipaiq sendo eles extremamente necessários para a manutenção e

qualidade no atendimento, destacamos tarnbém que a ausência dos mesmos, poderá causar inúmeros
transtornos às mesmas, prejudicando a qualidade do atendimento prestado aos alunos, sendo estê o
principal motivador para que se busque proporcionar um serviço de qualidade e excelência. Assim,

considerando todos os aspectos, há a necessidade da aquisição, sendo os materiais descritos

indispensáveis para organizaçáo, aprimoramento das cozinhas e cantinas das escolas do município.

Diante dos fatos relatados torna-se indispensável e fundamental a aquisição dos itens constantes deste

termo de referência, visando o pleno integral funcionamento de todas as escolas municipais.

4. coNDrçÕESDEENTREGA(ExECUçÃo)EpAcAMENTo

4.1. O licitante vencedor deverá entregar as mercadorias de acordo com as necessidades de consumo

da administração pública, após solicitação do Departamento de compras, no prazo máximo de 10 (dezl

dias úteis, na sede secretaria solicitante ou em outro setor de!erminada pela mesma.
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4.í,í. Os materiais a serêm entregues deverão ser de primeira qualidade e deverão obedecer

inteiramente aos requisitos e padrões mÍnimos exigidos por órgãos fiscalizadores tais como: INMETRO

e ABNT.

4.2. O licitante vencedor ficará obrigado a trocar as suas expensas, no prazo máximo de 01 [rlm] dia

útil da notificação, o produto que vier a ser recusado sendo que o ato de recebimento não importará

sua aceitâção.

4.3. Em atendimento ao disposto no artigo 31 da Lei nq 8.078 de 71/09/1990, a apresentação do

produto deverá assegurar informações claras, precisas, ostensivas em língua portuguesa, sobre

características, marca, modelo, procedência, qualidade, quantidade, composição, preço, prazo de

validade, origem e outros, devendo obedecer também às regulamentações de órgãos fiscalizadores e

normalizadores, tals como: INMETRO e ABNT.

,1.4. Correrão por conta do fornecedor todas as despesas relacionadas ao fornecimento, incluindo,

entre outras que possam existir, despesas com embalagem, seguros, transporte, tributos e encargos

trabalhistas e previdenciârios.

a.5. Â(sJ mercadoria(sJ fornecida(s) estarão sujeitas à verrficação, pela unidade requisitante, dâ

compatibilidade com as especificações deste Edital e de seus Anexos, no que se refere à quantidade,

qualidade e prazo de validade.

4.6. No caso de não cumprimento ou inobservância das exigências pactuadas para o fornecimento, nos

termos das previsões deste Edital e de seus Anexos, o fornecedor deverá providenciar a substituição

da(s) mercadorias(s), no prazo máximo de 1 (um) dia útil, contados do recebimento da notificação,

sem ônus para o MunicÍpio, e independentemente de eventual aplicação das penalidades cabíveis

4.7. lndependentemente da aceitação, a adjudicarária garantirá a qualidade do produto obrigando-se a

repor aquele que apresentar defeito ou for entregue em desacordo com o apresentado na proposta.

4.8, Os produtos serão aceitos provisoriamente, o recebimento definitivo será feito após a verificação

da quantidade e qualidade dos mesmos.

4.9. Os produtos deverão ser entregues na Secretaria requerentes ou em outro setor conforme

designação da mesma, mediante emissão de solicitação.

4.í0. O pagamento será efetuado em até 30 ftrinta) dias após a entrega dos produtos e conferência de

quantidade e qualidade pelo Órgão comperente da Administração, à base dos preços unitários

apresentados nâ proposta, e mediânte a apresentação da Nota Fiscal, acompanhada dos seguintes

documentos:

l. Requisições de entrega dos produtos emitidas pela Secretâria Competente;

ll. Comprovantederegularidadeprevidenciária;
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lll. Certificado de Regularidade do FGTS da empresa;

lV. Certificado de Débitos Trabalhista.

V. Certificado de Débitos Municipal;

Vl. Certificado de Regularidade Fiscal;

Vll. Certificado de Débitos Estaduais;

Vlll. Certificado de Débitos Federais.

4.'11. O municÍpio de Eldorado do Carajás-PA poderá deduzir do montante a pagar os valores
correspondentes a multas ou indenizações devidas pelo fornecedor

4.12. O pagamento efetuado não isentará o fornecedor das responsabilidades decorrentes do
fornecimento,

5. CUSTOS COM IMPOSTOS, TAXAS, FRETES, E DEMAIS DESPESAS

5.í. Os custos na execução do objeto, bem como os custos com impostos, taxas, fretes e demais
despesas serão de responsabilidade da[sJ empresa(s) vencedora(s).

6.2. Docurnentação fiscal: os materiais devem ser entregues acompanhados da docurnentação fiscal,
em duasvias, com especificação da quantidade entregues.

6.3. Os materiais devem ser entregues nas quantidades requeridag obedecendo todas as descrições
em edital, inclusive no que diz respeito à apresentação.

5. ESPECTFTCAçõES DO OBIETO

ITEM UNID TOTAL

UNID L20

2

Bacia plástica 13,50L resistente, 40 cm de diâmetro; cores diversas.

Bacia, B0 cm de diâmetro, material plástico rígido, tamanho grande.

DE DO MATERIAL

UNID 170

3
Bacia, material plástico rígido, tamanho grande, diâmetro 52 cm, ca
35 I

pacidade
UNID 150

4. Balde em plástico resistente com alça dade para 101 cores diversas UNID 21,5

5 Balde em plástico resistente com alça, capacidade para 201 cores diversas UNID 2L5

6. Bandeja retangular de aço inox, espessura 0,Bmm dime nsão 48cm x 32cm UNID 230

7 UNID 26A

B

Bandeja retangular de aço inox, dimensão 40X28 CM

Polipropileno Dimensão interna da caixa térmica: 39,5 cm x 27,s cm x 34 cm
ad Latinhcalxa: u0 adesnid Jde ml50Capacidade Garrafa 7et: un dadesp

2de deita odas emu

Caixa térmica 34L material

UNID 150

9 caneca - caneca plástica para merenda escolar. Formato redonda e lisa.
cores variadas. capacidade 300 ml. Dimensões aproxirnadas 09 x 07 x 09 cm.

UNID 1800

l$ôrã-s 41"ãír: 
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Coador para café, material flanelado, tamanho L7 x22 cm, capacidade de 3l10 UNID 380

LL Colher de arroz de inox 3Scm; Iisa; grande para servir arroz UNID 340

t2 Colher de mesa em aço inox, com acabamento em brilho e design rnoderno
Caixa contendo 1 dúzia.

CX 1400

13 Colher de pau, material madeira, tamanho médio, comprimento 50 cm UNID 650

L4, Colher de pau, material madeira, tamanho médio, comprimento 60 cm UNID 550

15.
Colher, materialcorpo aço inoxidável, materialcabo aço inoxidável, tamanho
grande, tipo arroz

Copo, material vidro, tipo uso líquidos, capacidad;: 300 ml, utilização
reutilizável, características adicionais liso, incolor, trarrsparente e cilÍndrico.

UNID 150

L6. UNID

t7 Cuscuzeira em inox com alça e tampa; capacidade de 51, UNID 190

18. Escorredor de alumÍnio macarrão; capacidade 501; diâmetro 60cm UNID 185

19 Escorredor de louça, rnaterial plástico resistente, tamatrho 60cm x B0 cm. UNID 225

20
Faca - Material Lâmina: Aço Inoxidável, Matelial Cabo: Madeira,
Comprimento Lâmina: 22 Cm, Comprimento Cabo: 1-5 Cm, Largura Lâmina: 4
Cm

UNID 110

2L
Faca, tipo de mesa, material lâmina aço inoxidável, material cabo aço
inoxidável, comprimento lâmina 13,5 cm, comprimento cabo 8,5 cm, largura
Iâmina 2 cm

UNID 1060

22.
Facão - Facão Esporte Fabricado Em Inox, Com Bainha, Medidas
Aproximadas: 495Mm De Comprimento, 70Mm De Largura E 32 Mm De
Altura,

UNID 160

23. Formas de alumínio para bolo quadrada grande 20x7cm UNID 240

24.
Frigideira, rnaterial alumínio, diâmetro 28 cm, tipo funda, revestimento
teflon, material cabo baquelite antitérmico, com tampa e revestimento
interno e externo

UNID 170

25
Frigideira, material alumÍnio, diâmetro 40 cm, tipo funda, revestimento
teflon, material cabo baquelite antitérmico, com tampa e revestimento
interno e externo

UNID 200

26 Garfog tipo de mesa, material corpo aço inoxidável, material cabo aço
inoxidável liso e polido, 1,50 mm de espessura

Garrafa para café térmica, rnaterial plástico, capacidade 1 I, cor lisa [podendo
ser azul, verde, cinza), comprimento 150 rnm, largura 177 mm, altura 277
rnm

UNID 1000

27 UNID 190

28. Garrafa térmica, material plástico revestido com fibra, capacidade 10 l,
formato cilíndrico, com torneira.

lsqueiro de gás de Bcm descart-iível

UNID 220

29. UNID t75
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farra em vidro para suco ou água com tampa na cores diversas, com
capacidade para 021,

UNID 130

31.
Jarra material acrílico, capacidade 2,5 litros; modelo com alça e tampa; cor
incolor; aplicação água/suco; dimensões aproximadas de
20,9cmx74cmx27,Scm

UNID t70

32 Jogo de mantimentos com 04 peças: com capacidade de 2kg JOGo t40
33. 118

Leiteir4 Material: AlumÍnio, Capacidade: 2 L, Características Adicionais: Com
Tamp4 Material Cabo: Madeira

Porta sabão, detergente e esponia para pia; em material plástico; cor branco;

148

35. UNID

.J h.

Panela de pressão de alumínio 20 lt tampa com fechamento interno
desenvolvida para atender normas de segurança, qualidade e praticidade
cabo e asas anatômicog feitos com material resjstente ao caior e válvula de
segurança de silicone.

Panela de pressão de alumínio 4.5 lt com tampa com fechamento interno foi
desenvolvida para atender normas de segurança, qu.rlidade e praticidade.
Possui cabo e asas anatômicos, fcitos com material rcsistcnte ao calor c
válvula de se ran de silicone

Panela de pressão de alumínio 7lt com tampa, fechamento interno
desenvolvida para atender normas de segurança, qualidade e praricidade
cabo e asâs anatômicos, feitos com material resistente ao calor e válvula de
segurança de silicone

UNtD 90

U NID

38. UNID 130

Pânela, mâterial alumÍnio fundido, capacidade 1L l, mâteriâl cabo baquelite,
revesfimento antiaderente, com tampa de alumínio com alça

UNID

40. Panela, material alumínio fundido, capacidade 15 l, material cabo baquelite,
revestimento antiaderente, com tampa de alumínio com alça

UNI D 180

+1. Panela, material alumínio fundido, capacidade 5 l, material cabo baquelite,
revestimento antiaderente, com tampa de alumínio com alça

140

42 Porta sabonete lÍquido em material plástico incolor; com válvula dosadora;
ca cidade ara 500m1

UNID t2a

Prato fundo em vidro temperado incolor tam. Aprox. 19,6 x 3,7 cm. UNID 18450

44 Prato Plástico - De Polipropileno Natural, Espessula [2,5MmJ, Diâmetro UNID L2600

Tábua para cortar carne, material plástico resistente tarnanho 50 cm x 30 cm UNID 370

46 Travessa de vidro com tâmpa tamanho: 39,5x25x5,33cm UNID 150

47 UNID 1000

ltótat<Lzr' 'Par,o qne kldx)\,re§]it e ,í,bd!i1 . {, r}x}o C.} .§a&}l()n icr r§io .

Rua da Rio vennelho " 0l Cenlro knr 100. CEP:68524-000 aldúado do Ca.ajáypA

30.

Leiteira de 1,51 antiaderente cabo baquelite. UNI D

34. UNID

B5

37. 1-20

39. 120

UNID

43.

45.

Xícara com plres 200 ml. Material vidro temperado transparente

dl



PREFEITURA DE ETDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTo DE LrcrrAçÃo - cer

7. DEMAIS REQUTSTTOS

As empresas adjudicatarias deverão atender os requisitos como seguem:

7.1 Os rnateriais devem ser entregues por item com seus respectivos quantitativos na nota fiscal;

7.2 Os produtos devem conter no rótulo a data de validade, peso ou volume, cornposição, origem, dados

do importador (caso seja importado) e instruções de uso.

7.3 A data de validade dos produtos deve exceder no mÍnimo 120 dias a partir da data da entrega do

produto, exceto se houver normativa que exija prazo menor;

7.4 Os produtos não devem apresentar embalagens violadas, ou seja, abertas, amassadas,

enferrujadas, estufadas ou com vazamentos;

7'5 Os produtos deverão estar livres de umidade, poeira, calor intenso, ou qualquer outro fator que

possam causar dano ou contaminação aos usuários;

7.5 0s produtos deverão ser de boa qualidade obedecendo ao que segue:

7 '5.L Com referência a qualidade dos produtos, aplicar-se-á a legislaçâo vigente

independentemente de transcrição neste Termo de Referência;

7.5'2 Quando for o caso, os produtos deverão ter sua qualidade testada e aprovada pelos órgãos

de normatizaçáo e fiscalização, tais como INMETRO e ABNT.

Eldorado dos Caraj - PA 13 de outubro de2022

TIAGO PEREIRA

COSTA:00919426
247

^5rúd!tu.ó§trit,, rmftEM

Dil (=m G(P à.i1. D.ÀCWm
o!-olorgEToloraq oü arã€nc.àt
ou-G16.àlotÍ 

^r..r 
rrrcO 2tEmÁ

RESPONSÁVEL

is0klti {} à{r: l,r{y,.ü eu.É) f(Nu-., : uel*rl} * §sl:bü$r .. â ixrdic Cr3 S{NHôn íd,.r ,sÍÕ. . 
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PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTO DE TICITAçÃo - cer

ANEXOI-PROPOSTADE
Na xxxx/z022-sRP

ssssÃo púsLrca, ----/----/2ozz, Às ----n----urN t---, HoRAS.
LOCAL: PREFEITURAMUNCIPAI. DE

-/UF

IDENTIF DA PROPONENTE

ITEM nsrrcrnlclçÕrs LND QUT
VALOR

uxrrÁnro ns
VÀLOR

TOTAL RS

A empresa: declara que:
o Estiio 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 Eansporte e acondicionamento dos produtos em
embalagens adequadas.

o Validade da proposta:

o Prazo de inicio de fornecimento/execução dos serviços de acordo com o estabelecido no termo de referencia do edital
desse processo.

o Que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores da prefeitura municipal de _/uf, e ainda cônjuge,
companheiro ou pârente ate terceiro grau.

o Que o prazo de inicio da entrega de 10 (dias) mediante ordem de serviços dos produtos será de acordo com os termos
estabelecidos no enexo , deste edital a contar do recebimento, por parte da conFatada, da ordem de compra ou documento

similar, na da Prefeitura Municipal de Eldorado dos Caralás CEP: 68524-000 - Eldorado do Carajás/pA,
uf todos os equipamentos serão avaliados, sob pena de devolução de náo aceite, câso não atenda a

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

LOCAT E DATA

CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
OBS. serão desclassificadas as propostas que apresentarem cotações contendo preços excessivos, simbólicos, de valor zero ou
inexequíveis, na forma da legislação em vigor, ou ainda, que ofereçam precos ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais
licitantes.

li;fii(l§ dÍ..'tirt 'p#iü qtJú.'l(r$i$r': yÍã*rrn. s s(r$o,.:i... o stdo <hr Ssr}*Hü.q íi:;I ísÍ{i

Rua da Rio vennelho o 0l - CeÍrÍro km l00. CEP: 68524-ii00 .. Eldorado do Carajás,?A

dias.

NOME D[ FANTASIA;
SOCIAL:

EST.:
OPTANTE PELO N
EN

BAIRRO: CIDADE:
CEP: E.MAIL;
TELEFONE: FAXr
CONTATO DA TICITANTE: TELEFONE:
BANCO DA LICITANTE ANTE:CONTA BANCIíRIA DA IICIT
N9 DA



\5'lJ
-.-, ::i .t : ., .::jÊr rtt

Etdifliâilo
do Carajt*

PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTo DE trclTaçÃo - cpl

ANExo tl - DECLIIRAçÃo ot suluçÃo Às corrtotçôes EsTABELECTDAS No EDITAL E DE rNExlsrÊrrrcrn oe
FATos SUeERvENIE NTEs IM pcDtnvos DA HABI LrrnçÃo

pRrcÃo u.ErRôrurco Ne )ooo(/2022-sRp

À
PREFEITURA MUNICIPÁI. DE
0(A) PREGOETRO(A) E EQUTPE DE ApOrO.

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

proponente, CNPI declara expressamente que se sujeita às condições

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

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

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

declara, ainda, para todos os fins de dlreito, a inexistência de fatos supervenienres impeditivos da habilitação ou

que comprometa a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, parágrafo 20, e artigo 97 da lei nq 8.666, de

21 de junho d.e L993, e alterações subsequentes.

em,_ de _2022

(ASSTNATURA DO RESPONSÁVI,l r Crrl

r:$c,râ.{ {:t.;t{,rt'&ff(} eua kx3$:. vtrÉ}rn jr sú,bâ$? t] rr*o l*5 .§fNt}.}r} ípJ rslo .
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PREFEITURA DE ELDORADO DO CARA'ÁS
DEPARTAMENTo DE LrcrrAçÃo - cer

ANExo III - MoDELo DE DECLARAçÃo ruos rERMos Do INCIso xxxl[ Do ARTrco zeDA
coNsrrrurçÃo rnnnner.

pnncÃo rlErRôrulco Ne )ooil/zozz-sRp

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

inscrito no CNPf ne por interrnédio de seu representante legal o(a) sr(a)

......., portador(aJ da carteira de idenüdade n4.....,.......... e CPF ne............................, declara, pârâ fins do

disposto no inc. v do arl ns 27 da lei ns 8.666, de 2L de junho de 1993, acrescido pela lei nq 9.854 de 27 de

outubro de L999, 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 anos, na condição de aprendiz ( I t

Idata)

frcpresentante legal)

I Obsavagão: em eso afrrrnativq assinalar a ressalva acima.

lj§Í$§ 
"f 

r.âiJ: "F{:ir'ü ($io I&r*):i yriür}l * $$ú}os?.. $ t}t{t$ $r.-r S§NN{).{I í.,J íslô..

Rua da Rio vennelho o 0l - Cenlro - kn 100. CEP: 68524-r.100 - Eldc,rado do Carajáv'PA il



PREFEITURA DE ETDORÁDO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTo DE LrcrrAçÃo - cer

ANExo rv - DECLAnaçao »E nenonRçÃo INDEPENDENTE DE PROPOSTA" (MODEIO)

pRncÂo u,ErRôrurco Ne xxxx/2022-sRp

[idenüficação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de

(idenüficação completa da licitante), para fins do disposto no edital de licitação: PREGÃO nLgtRôwICO ws

,§§X/2022'SRP, declara, sob as penas da lei, em especial o arL 299 do código penal brasileiro, que:

A) A proposta apresentada para participar do PREGÃO ETETRÔNlco Ne xxxx/zozz-sPtp, 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 pREGÃO

ELETRôNICO Ne xxxx/2o22-sPtp,por qualquer meio ou por qualquer pessoaj

B) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do PREGÃO ELETRôNICO Na )pfiX/Z6ZZ-SRp
não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do pREGÃO

ELETRÔNICO Ne xnx/zozz-sfup,por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

C) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante
potencial ou de fato do PREGÃo ELETRÔNICO Ns Xxxx /2022-SRP quanro a parrictpar ou não da referida
licitação;

D) Que o conteúdo da proposta apresentada para parücipar do PREGÃ0 ELETRôNICo Ne )§o(x/zozz-sRp não
será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato do PREGÃO ETETRÔNICO No XXXX/2022-SRP anres da adjudicação do objeto da referida
licitação;

E) Que o conteúdo da proposta apresentada para parücipar do PREGÃg ELETRôNICO Ne )§XX/ZOZZ-SRp não

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

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

F) Que estiá plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações
para firmá-la.

REPRESENTAN'I'E LEGA I,

fu.lií]r *.tr,tri!: "i-\ftü üu* ló{]h r u*.Jüryl. * ssibôJ.tl. $ .Brdo dú 5trjsHüs lêJ islc,,..

Rua da Rio vennelho'01 - cenrro - kn 100. cEp: 6g524-000 Eldcrado do carajávpA
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ANExo v- onclennçÃo DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

PREGÃo EI.ETRÔruIco No xxxx/2022-sRP

[Nome da empresa], [qualificação: üpo de sociedade (LTDA, S.A, etc.J, endereço completo, inscrita no cnpj sob o
,re IXXXKI, neste ato representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da carteira de identidade
no po(XX], inscrito no CPF sob o ne []cüX], declara, sob as penalidades da lei, que se enquadra como
microempresa ou ernpresa de pequeno porte, nos termos do art 3s da lei complementar nq 123 de L4 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 arL 3s da lei complementar ns l.Z3 de 14 de dezembro de

2006.

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

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

vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo s 4s do arl
3s da lei complementar ne LZ3/06 alterada pela LC Lq7 /ZOt+.
( ) 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 insütuídas por não se enquadrar em nenhuma
das vedações legais impostas pelo § 4e do art. 3s da lei complemenr ar ns ').23 / 06alrerada pela LC t47 /201.4.
observações:

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

723, de 14 de dezembro de 2006;

o a não apresentação desta declaração será interpretada como não enquadramento da Iicitante corno me ou Epp,
nos termos da LC ne Ln/2006, ou a opção pela não uülização do direito de tratarnento diferenciado.

LOCÁL E DATA

NOME EASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

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

CPF: )üX.)0O(.XXX-XX
CRC:

àCit).* .lr:!,'+r "Sü.r'ü quc: Iô{Àô - uài§r) ) $r slr*ji§ôar .. ü .txdô dü SiNHüf; /ê.., rsÍr .
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PREFEITURA DE ETDORÁDO DO CARAJÁS
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ANExou - DECTARAçÃo oE ÍDoNEIDADE

AO REDTGIR A PRESENTE DECLARAçÃO, O PROPONENTc »TveR,( UTILIZAR ;oRIvIuúRIo CoM TIMBRE DA
PROPONENTE.

pRrcÃo rlsrRôr{lco Ns x»o(/zozz-sRp

À
PREFEITURA M UNICIPÁI. DE
o(A) PREGOETRO(A) E EQUTPE DE ApOrO

A empresa ",,, inscrita no CNPI nq ,.........,....... por intermédio de seu representânte legal o
Sr'.'........',.'.,,,.. portador da carteira de identidade na...................... e do CPF no declara não ter
recebido do rnunicípio de ou de qualquer outra entrdade da administração direta ou indireta, em
âmbito federal, estadual e municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de
contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar
com a administração federal, estadual e municipal.

EM,_DE--DE2022.

IASSINATURA DO RESPONSÁVI'L E CPF)

ijílr0§ /{.i1,;li.r: 'Êâr'ü {íU0 ÍôútS:; uej§in. *,SCribOrn. ê BrS0 d*.§fN}*}R ííli' í{jÍü
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ANExo vII - DEcLAnnçÃo DE cuMpRtMENTo Dos REeutsrros DE HABILTTAÇÃo. lluooerol

pRncÂo nrgrRôrulco Ns nxx/zozz-srtp

A (razáo social da empresa), CNpf n0... localizada à

declara, em conformidade com a lei ns 70.520/02, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este
certame licitatório na PREFEITURA MUNICIPAT DE up - pRgcÃo ELETRôNICo Ns )§(n/Zozz-
SRP

EM,_DE_D82022.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

,iscr.}$ 4L;,.{}: nF$r'al üuâ fü{:i{} . yâjorn s s.r:,rbo$} . {} rrcs Cs SENHôÊ Í4{;, ,$tê.
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ANEXOVTTT DECUTRAçÃO OE NÂO vÍNCULo cou óncÂo púerrco

A empresa, portador do CNpf n9 tendo como seu sócio
representãnte portador do CPF ne-- declaro, para os fins que se fizerem
necessários, que não possuo vínculo, direta ou indiretamente, com a Administração pública de Eldorado do
Carajás-Pa ou, em conformidade com inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal.

EM,_DE---D82022

(ASSINATURA DO RESPONSÁVI,IE CPF)

l$PL!§i{?e()i "ÊÍÍíüôke lodôi vsJílrn {r $#,b{rÍn rrrndil C,{} §f.tVHí}R Éi;,'-,, Í{,

Rua da Rio vennelho " 0 l - centro - km I00, cEp: 6g524-|00 - Eldcra«lo do carajávpA



PREFEITURA DE ETDORÁDO DO CARAJÁS

ANEXO IX MTNUTA DA ATA DE REGTSTRO DE PREçOS DE PREÇOS Ns
PREGÃO ELETRÔNICO NA

Aos 

- 

dia(sJ do mês de 

-de 

dois mil e vinte e dois, O Município de Eldorado dos Carajás, arravés dâ

Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás, nos term os da Lei 8666/93 Lei ns 1.0.52 0, de 17 de julho de 2002,
publicâda no D O.U. de 18 de iulho de 2002, Decreto 1.0,024 de 2 0 de setembro de 2019, decreto Ne 7 ,BgZ, DE zg
DE JANEIRO DE 2013, DECRITO Ne 9.488 DE 30 DE AGOSTO DE 2018 e das demais normas legais aplicáveis, em

face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico para Registro de preços,

oBlETO: Sistema de registro de preço para contratação e empresa para aquisição de materiais de
copa e cozinha par:a atender a demanda existente no âmbito da prefeitura municipal fundos e
suas secretariag bem como seus respectivos departamentos,
tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa(s) cuja(sJ proposta(sJ foi classificada[sJ em primeiro lugâr
no certâme suprâcitado.

As quantidade são esümadas e não constitui qualquer compronrisso futuro para contratação, devendo ser
entregues apenas as quanüdades solicitâdas pela Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás, de acordo com a

necessidade da mesma, nos locais determinadas nas ordens de compras ou serviços. Empresa:
C.N.P.J, ne XXXXXXXXXXXXXXX, representada neste ato pelo[a) Sr[a),

XXXXXXXXXXXXXXXXXX. C-P.F. ns XXXXXXXXXXX e R.G. ns XXXXXXXX](XXXXXX.

ITEM f,SPECTFICAÇÕX,S I]ND QUT.
VÁLOR

UNMÁRIo Rs
VÀLOR

TOTAL R$

CúUSULA SEGUNDA - DAVALIDADE Dos PREços

A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (dozeJ meses contados a partir da sua assinatura,
durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irr€ajustáveis, exceto nas hipóteses previstas nos
artigos 17 e 18 do Decreto na 7892/2073 e devidamente comproladas as situações previstas na alínea ,.d,, do
inciso I do art. 65 da Lei ne 8.666/1993.

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a contratante não estará
obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de preços,

podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de
qualquer espécie ao fornecedor, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de
fornecimento em igualdade de condições.

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o compromisso de
atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na Íntegra, todas as

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

DEPARTAMENTO DE LI . CPL

quaisquer de suas cláusuias.

ItC{ô! aL êo: "Í,{;ía Eue ta*}. vq}ír,r, e soitoür.. {r ,,ldo Í,, SENH,rn íp_n ría'...
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cúusutATERCEIRA- DA urttrzAçÃo DAATA DE REcrsrRo DE pREços

3'1 Poderá utilizar-se desta AEa de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração pública

Municipal que não tenha parücipado do certame Iicitatório, 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

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

indique os possíveis fornecedores e respecLivos 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, inclepenclente «los quantitativos registrados em Ata,
desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.

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

entidade, a cinquenta por cento dos quanütaüvos regrstrados na preJente Ata de Registro de preços.

Parágrafo quarto: Os quanütaüvos referente as adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na
totalidade, ao dobro do quantitâtivo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador
e órgãos parücipantes, independentemente do número de órgãos não participanles que aderirem.
cúusulAeuARTA - Do LocAL E pRAzo DE ENTREGA

0 recebimento, o local e o prazo de entrega do matéria deverão ocorrer em de 10 dias corridos acordo com as

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

interesse da secretaria solicitante podendo ocorrer ern qualquer parte do municÍpio.

cláusutA QUINTA - DO PAGAJ|{ENTO

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

do na Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás, CEP: 68524-000, para fins de pagamento, mediante ordem
bancária creditada em conta corrente do fornecedor, a parür do L5s (décimo quinto) dia útil do mês subsequente,

conforme planejamento e disponibilidade financeira. As notas deverão ser entregues entre 15 a 30 de cada mês.

1.1. Os pagamentos serão realizados de acordo com o cronograma de desembolso (físico-financeiroJ determinado
pela Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás, em se tratando cle empresas declaradas como ME ou Epp no
período máximo de 30 [trintal dias para cada parcela da obrigação, e em consonância com a respectiva
disponi bil id ad e orçam en tári a.

2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada das provas de regularidade para
com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal e relaüva à Seguridade Social [CND), ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS) e à Justiça do Trabalho (CNDT), demonstrando situação regular no cumprimento dos
encargos sociais insütuídos por lei.

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

atestação, os serviços ou produtos fornecidos que não estiverem em perfeitas condições ou estiverem em
desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.

4. A Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás poderá deduzir do rnontante a pagar os valores correspondentes

I^rÇJ{r§ i{r áí}j 'trât'ü (Ir? r'{.{fa ydt(]rT} it sú{r$«§? .. i:} ti?Õc d* SfN.rJÍ}â tê,J isin
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a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Pregão Eletrônico/SRP.

5. Nenhum pagamento será efetuado à Iicitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação

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

pagamento.

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

L00/o (dez por cento) de desconto sobre os valores disponibilizados,

6. Nos casos de eventuais aErasos de pagamento, desde que a licitant.e vencedora não tenha concorrido de alguma

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

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

seguinte:

EM=[xNxVP

0nde:

EM = Encargos moratórios;

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

VP = Valor da parcela a ser paga.

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

1=[TX)/365=> I=(6/L00)/365 => I=0,0001644

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

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

clÁusull\ sExTA - DAS CONDrçOES DE FORNECTMENTO

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

serviços.

0 fornecedor hcará 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.

CúUSULA sÉTIMA . DAs PENALIDADEs

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

enüdade contratante poderá, garantida a préüa defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes sanções:

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

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

justificativas 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 10Yo (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo

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

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

do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias co:'ridos, contado da comunicação oficial,
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embargo de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do

objeto o qual foi registrado os prazos.

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

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

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

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

entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar do,.;umentação 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 preüstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser

aplicadas juntamente com as dos incisos "lI" 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 diferença, a qual ser'á descontada dos pagamentos devidos pela

Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente regisrradas junto 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.

ctÁUsULA oITAVA - Do REA|USTAMENTo DE PREços: Quando, por motivo supervenienre, o preço registrado

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

8.1 Convocar o contratado visando à negociação para redução cie preços e sua adequação ao pratrcado 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

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

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

jusüficativas sejarn 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 contrataçãc mais vantajosa.

B.B Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, seri adotado o critério de reüsão, como forma de

restabelecer as condições originalmente pactuadas.

8.9 A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da ügência da At"a, desde que a parte interessada comprove a

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

majoração de seus encargos.
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8.1O Em caso de reüsão, a alteração do preço ajustado, alérn de obedecer aos requisitos referidos no item anterior,

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

memória de cálculo a ser apresentada pela 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 Íorrnulação/aceitação da proposta, bem como

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

reajustarnento, modalidade que não será admitida neste regisüro 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 ügência 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, incluindo-se, nesse

ârnbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

cl/dusulA NoNA - DAs coNDIçÕEs DE RECEBTMENTo Do oBf ETo DA ATA DE REcIsrRo DE pREços

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

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

pela contratante.

Parágrafo Primeiro: Os serviços ou produtos deverão ser de ótrma qualidade, e deverão ser execugado ou

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

acompanhados das respecüvas notas fiscais;

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:

I - Proüsoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior lerificação da conformidade dos serviços ou

produtos com as especificações constantes da proposta da empresa.

II - Definiüvamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos serviços ou produtos e sua consequente

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

úteis após o recebimento proüsório,

cIáusuLA DÉcrMA - Do CANCEIAMENTo DAATA DE REGrsrRo DE pREços

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

específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

A pedido, quando:

o comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortui[os ou de força

maior;

. o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços
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mercado dos insumos que compõern o custo do serüços.

o Por iniciativa do Ministério da fustiça, quando:

o não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no

mercado;

o perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;

. por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;

r não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;

o não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro

de Preços;

o caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de

Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

cúusulA DÉcIMA PRIMEIRA - DA AUToRIZAçÃo pARA AeursrçÃo E EMrssÃo DAs oRDENs DE coMpRA
ou sERvrços

As aquisições do objeto da presente Atâ 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.

cIÁUSULA DÉcIMAsEGUNDA. Dos AcRÉscIMos E sUPREssÕEs

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

superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até 2So/o (vinte e cinco por cento) de acordo

com o § 1e do art 65, da Lei ne 8.666193.

Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na

razão dos respectivos limites de fornecimento regisüados 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 ,tre do arügo 15 da Lei no 8566/93.
cúusulA DÉcIMA TERCEIRA - Dos pREços Dos rrENs DE FoRNECTMENTo ou sERvrços

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

Parágrafo Único: 0s preços, expressos ern Real (R$), serão fixos e ilreajustáveis pelo período de 12 [doze) meses,

contado a partir da assinatura da presente Atâ de Registro de Preços

cLÁusuLA DÉcrMA eUARTA - DAs oBRtcAçÕES Do FoRNEcEDoR

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

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

CúUSULA 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) Fiscrl(ais)/Fatura(s) 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.

cL{usuLA DÉcrMA sExrA - DAs DrsposrçôEs FTNAIS

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

1s lugar.

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições

constantes das Leis ns 8.666/93 e L0.520/2002 e demais normas aplicáveis.

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

indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da uülização da presente Ata, que não possam ser dirimidas

administraüvamente, serão processadas e julgadas no foro da cidarle de Eldorado dos Carajás, com exclusão de

qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) üas de igual teor e forrna,

na presença das testemunhas que também o subscrevem.

Eldorad.r dos Carajás - PA, em de __ de _.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CARAJÁS
CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

CNPJ N' _._,_/
CONTRATADA
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ANEXO X

MINUTADE CONTRATO

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

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

representado pelo Sr.a Prefeita Municipal Iara Braga Miranda, e de outro lado a empresa

inscrita no CNPf (MF) sob o n.e estabelecid: doravante denominada

simplesmente contratada, neste ato representada por portador da Cédula de ldentidade n.a

e CPF (MFJ n.o celebram o presente contrato, do qual serão partes integrantes o

edital do Pregão Eletrônico n.e --/ e a proposta apresentada pela contratada, sujeitando-se o contratante e a

contratada às normas disciplinares das Leis ns 8.666/1993 e 1.0.520/2002,Decreto 10,024 de 20 de Setembro de

2A79 e suas alterações posteriores, mediante as cláusulas e condiçÕe; que se seguem:

cúusutÁ PRTMEIRA - Do oBIETo

L. O presente contrato tem como objeto: Sistema de registro de preço para contratação e empresa

para aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a demanda existente no âmbito da

prefeitura municipal fundos e suas secretarias, bem como seus respectivos departamentos.

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

do contrato é de R$

ITEM f,§PECTFTCAÇÕES UIID QrJ-r.
VÀLOR

LIIYTTÁRIO R$
VÀLOR

TOTAL R§

2. Os quantitativos indicados na Planilha constante do Anexo do edital do Pregão Eletrônico são meramente

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

pagamento.

3. As despesas oriunda do presente contralo correrão por conta da dotação orçamentária: XXXXXXXXXXXX

CúUSuI,I 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 Prefeitura de

Eldorado dos Caraiás.

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

fiscalização do CONTRATANTE, sem prejuízo de outros serviços auto:'izados para execução

cúusuu\eUARTÁ - DoAMPARo LEGÁL

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

ne 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei na 8.666/93 Decreto 10.014 de 20 de Setembro de 2019.

cúusuur QUINTA - DA EXECUçÃO pO CONTRATO
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1. A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos

preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as

disposições de direito privado, na forma do arügo 54 da Lei n.a 8.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 55,

do mesmo diploma legal.

2. Tal fornecimento devera acontecer de imediato em postos locais com no máximo 20 lcn distante da sede do

municÍpio.

CúUSUIA SExTA. DAvIGÊNcIA E DA EFIcÁCIA

L. A ügência deste contrato será _/ à/ _ _, contados da data da sua assinatura, tendo

início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

2. O Contrato poderá ser prorrogado, alterado ou aditado nos terrnos do art. 57, inciso lV c/c arügo 65 da Lei

Federal ns 8.666/93 desde que saüsfeitas as exigências legais e regul rrnentares, preüamente justificadas.

CúUSULA sÉTIMA. Dos ENcARGos Do CoNTRATANTE

1. Caberá ao contratante:

1.1 - permitir acesso dos técnicos da contratada às instalaçõe:. do contratante para execução dos serviços

constantes do objeto;

L.2 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da contratada;

1.3 - rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em C-esacordo com as especificações constantes do

Anexo I do edital do Pregão eletrônico n." _/ _;
1.4 - impedir que terceiros executem os serviços objeto deste contr rto;

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

pregão n." _/ _ e conforme cronograma da secretaria requisitant,.r.

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

do contratante,

CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

7. Caberá à contratada:

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

como:

a) salários;

b) seguros de acidente;

c) taxas, impostos e contribuições;

d) indenizações;

e) vales-refeição;

f) vales-transporte; e

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

7.2 - manter os seus técnicos sujeitos às normas disciplinares clo contratante quando em trabalho no órgão,

porém sem qualquer vÍnculo empregatrcio com o órgáo;

JiOsâ§ .r:t ilí,!: "IJêt"c: l}t*S fr}}.,, rr.yÊr:l ti 5(Jü)(I,':t . § R.$$ út:,S§,\i'r#§ í{i"" isl{}.. "

RuadaRiovennelhoo0l Centro-km l00,CEP:68524.')00-F,ldcradodoCarajásiPA



PREFEITURA DE ELDORAD(} DO CARÂJÁS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO . CPL

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 oufros bens de propriedade do

contratante, quando esses tenham sido ocasionados por seus técnic<.rs duranLe a prestação dos serviços alvo deste

contratoj

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

recinto do contratante;

L.6 - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou subsütuir, às sua.' expensas, no total ou em parte, os serviços

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

dos materiais usados;

L.7 - refazer os serüços que forem rejeitados no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da

comunicação;

1.8 - usar a melhor técnica possível para a execução dos serviços ob,eto deste contrato;

L.9 ' submeter à fiscalização do contratante de todos os veículos a serem empregados nos serviços antes da sua

execução;

l-.15 - comunicar à secretaria de infra estrutura e obras do contratante qualquer anormalidade de caráter

urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

t.l6 - manter-se em compatibilidade corn âs obrigações a serem assumidas e com todas as condições de

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

cúusulA NoNA - DAs oBRIcAçôES socrArs, coMERCIAIS E FIscAIs

1. À contratada caberá, ainda:

1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previtlenciários e obrigações sociais preüstos na

legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não

manterão nenhum rrínculo empregatício com o contratante.;

L.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providêrcias e obrigações estabelecidas na legislação

específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no

decorrer do desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido ern dependência do

contratânte;

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

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

contrato.

2. A inadimplência da conEratada, com referência aos encargos estabelecidos no itern anterior, não translere a

responsabilidade por seu pagarnento à administrafo do contratante, nem poderá onerar o objeto deste contrato,
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deúdas pela contratada, nos termos deste contrato
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razão pela qual a contratada renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativâ ou passiva, com o

contratante.

cúUsULÂ DÉGIMA - DÁs oBRJGAçÔES GERÂIS

1. Dêvêrá â CONTRATADA observar, também, o seguinte:

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

durante a prestação dos serviços, obieto deste contrato;

1.2 - é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver

préüa autorização da Administragão do contratante;

1.3 - é vedada a subcontrâtâção de outra empresa para a prestação dos serviços objeto deste côntrato.

1.4- Arcar com todas as reüsões durante a garantia.

cúusulA DÉCIMA PRTMEIRA - Do AcoMPANHAMENTo E DA FiJCALTZÁçÂo

1. A execução dos seruiços ob.ieto deste contrato será acompanhada e fiscalizada por do contratante, designado

para esse fim.

2. 0 servidor do contratante anotará em registro próprio todâs âs ocorrências relacionâdas com â execução dos

serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

3. As decisões e providênciâs que ultrapassarem a competênciu do representante deverão ser solicitadas a

autoridade competente da Prefeitura Municipal de Eldorado dos iarajás, em tempo hábil, para a adoção das

medidas convenientes.

4. A contratâdâ deverá manter preposto pâra representá-la durante a execução deste contrato, desde que aceito

pela administrâção do contratante.

CúUSULA 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 correrão por conta dâ Dotação Orçamenúr'ia Própria

do(s) órgãos que compõe a Administração Publica Municipal. XXXXIO0«XX.X.X}üXX

CúUSULA DÉCIMA QUARTA. Do PAGAMENTo

1. Executâdos e aceitos os serviços, a contratada apresentará â Nota Fiscâl/Fatura no Setor Financeiro dâ

Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás, situado na Rua da Rio vermelho e 01 - Centro - km 100, CEP:

68524-000, para fins de liquidação e pagamento, mediante ordem birncária creditada em conta corrente ou cheque

nominal ao fornecedor, até o 30q (trigésimo) dia útil contâdo da enÚega dos documentos.

2. O contratante reserya-se o dircito de recusar o pagamento se, r'i o ato da atcstação, os serviços executados não

estiverem de acordo com a especificação apresentada e aceita.

3. 0 conEatante poderá deduzir do montant€ a pagar os valon s correspondentes a multas ou indenizações
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4. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação

financeira e preüdenciária, sem que isso gere direito a alteração de preços, compensação financeira ou aplicação

de penalidade ao contratante.

5. O prazo de pagamento da execução dos serviços será contado a partir da data final do período de

adimplemento de cada parcela.

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 laxa de compensação financeira devida pelo contratante, entre a data

acima referida e a correspondente ao efeüvo adimplemento da parcela, será calculada mediante a aplicação da

seguinte fórmula:

EM=[xNxVP

onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data preüsta para o pagamento e a d,r efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela perünente a ser paga;

| = Índice de compensação financeira, assim apurado:

I=TX ==> I=(6/100) ==> I=0,00016438

365 365

TX - Percentual da taxa anual = 6%o

5.2 - A compensação financeira preüsta nesta condição será incluída na fatura do mês seguinte ao da ocorrência.

5.3 - O pagamento mensal dos serviços sornente poderá ser efetuado após a apresentação da nota fiscal/fatura

atestada por servidor designado, conforme disposto no art. 67 daLei n.e 8.666/93, e verificação da regularidade da

licitânte vencedora junto à Seguridade Social - CND e ao Fundo de Ga,anüa por Tempo de Serviço - CRF,

cúusu ut DÉcrun eur NTA - DA AJ,TERAÇÃo Do coNTRATo

1. O presente conrrato poderá ser alterado caso haja interesse da administraçáo , nos casos previstos na [,ei n.e

8.666/93, desde que haja interesse da Administração com a apresentação das deüdas iustificativas.

cúusulA DÉcIMA sExrA - Do AUMENTo ou supREssÃo E REA; usrEs

7. No interesse da Administração do contratante, o valor inicial atualizado deste contrato poderá ser aumentado

ou suprimido ato o Iimite de 25o/o (inte e cinco por centoJ, conforme disposto no arügo 65, parágrafo. 10 s f,e, da

Lei n.e 8.666/93.

L.t - A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou supressões que se

fizerem necessários; e

7.2 - nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite esti'belecido nesta cláusula, exceto as supressões

resultantes de acordo entre as partes.

1.3. 0s valores contratados poderão ser reajustados a cada período de 12 (doze) meses de execução do Contrato,

mediante solicitação da Licitante Vencedora, considerando o IPCA.
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L.4. 0 reajuste deverá ser solicitado mediante Processo Administrativo protocolado na secretaria de Finanças,

anexando documento que o justifique, devendo ser apostilado ao Contrato nos termos do § ge do arLigo 65 da Lei

Federal ns 8.666/93.

1.5. Toda alteração de valor contratual devera acontecer mediante fundamentação na lei 8666/93 e demais

legislação ügentes, sempre motivada e justificada.

CúUSULA DÉCIMA sÉTIMA . DAs PENALIDADES

7. O atraso injustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das obrigações estabelecidas no contrato

sujeitará a contratada à multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia e por ocorrência, até o máximo de

L0Yo (dez por cento) sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinzeJ dias corridos, uma

vez comunicada ofi cialmente.

2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a administração do contratante poderá, garantida a

prévia defesa, aplicar à contratada as seguintes sanções:

2.L - advertência;

2.2 - multa de 700/o (dez por cento) sobre o valor total do conrrato, no ceso de inexecução total do objeto

contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

2.3 - suspensão temporária de participar em licitação e impedirnento 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 rr,abilitação perante a própria autoridade que

aplicou a penalidadg que será concedida sempre que a contratada r lssarcir a adrninistração do contratante pelos

prejuÍzos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada corn base no subitem anterior.

3. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a contratada estará sujeita às penalidades tratadas nos itens 1 e

2 desta cláusula:

3.1 - pelo atraso na execução dos serviços, em relação ao prazo prolrosto e aceito;

3.2 - pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empr,.gado na execução dos serüços, que vier a ser

rejeitado, caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo de 5 Ícinco) dias úteis, contado da data da rejeição;

e

3.3 - por recusar refazer qualquer serviço que vier a ser reieitadc,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.s

8.666/93.

5. Comprovado impedimento ou reconhecida 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 rnencionadas.
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6. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a

Administração do contratante, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública

poderão ser aplicadas à contratada juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem

efetuados.

cúUsUtA DÉcIMA oITAvA - DA REscIsÂo

L. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a80 daLei

n.e 8.666/93.

t.L - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o

contraditório e a arnpla defesa.

2. A rescisão deste contrato poderá ser:

2.L - determinada por ato unilateral e escrito da administração do contratante, nos casos enumerados nos incisos

I a XII e XVII do artigo 78 da lei n.e 8.666/93, notificando-se a contratada corn a antecedência mínima de 30

(trintâ) dias corridos;

2.2 - amigável, por acordo entre âs partes, desde que haja conveniência para a administração do contratante; ou

2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da

autoridade competente.

cúusuur DÉcrMA NoNA - DA vrNculnçÃo Ao EDTTAL E Á pRoposrA DA coNTRATADA

l. Este contrato fica vinculado aos termos do Pregão Eletrônico n.e _/ 
- 

e aos termos das propostas da

contratada.

CúUSUU\VIGÉ$MA - Do FoRo

L. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente,

serão processadas e julgadas no Foro da cidade de Eldorado dos Caralás, com exclusão de qualquer outro, por rnais

privilegtado que seja.

2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) üas de igual teor e

forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes,

contratante e contratada, e pelas testemunhas abaixo.

Eldorado dos Carajás - PA, em _ de 2022

CONTRATANTE COn- IRATADA

TESTEMUNFIAS:

2.
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