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MODO DE DISPUTA: ABERTO

EDITAL PREGAO ELETRÔNICO . REGISTRO PREçO COMPRAS
ETETRÔNICO NS 9/2O22.O53 PMEC Assinado de forma
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26247 COSTA:ooe1e4262

47

o MuNtcÍpto DE ELDoRADo Dos cARAIÁs, ToRNA púBLICo, PARA coNHECIMENTo Dos INTERESSADoS,

QUE A PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZARÁ LICITAçÃO, PARÁ REGISTRO DE PREçOS NA MODALIDADE

ÊREcÃo, NA FoRMA ELETRÔNICA, coM cruTÉRIO DE IULGAMENTO MENOR PREÇO POR ITEM, NOS

TERMOS DA LEI N9 10.520, DE 17 DE IUTHO DE 2OO2, DO DECRETO NS 10.024, DE ZO DE SETEMBRO DE

2019, DO DECRETO N9 7.746, DE 05 DE IUNHO DE 2OI2, DO DI]CRETO NO 8.538, DE 06 DE OUTUBRO DE

2015, DECRETO 7892, DECRETO N9 9.488/18 APLICANDO-SE, :iUBSIDIARIAMENTE, A LEI N9 8.666, DE2I
DE fuNHo DE 1993, E As ExIcÊNCIAS ESTABELECIDAS NEsrE IDITAL. LEI coMPLEMENTAR Ne 12310_6 E

t4i/zot4, 5uBsIDIARIAMENTE, eELA f,EI Na 8.666193 E DEMAIS LEclsLAÇÃo, soB AS coNDIÇÕEs

ESTABELECTDAS NESTE ATO CONVOCATORIO E ANEXOS.

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

monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica

www.portaldec«lnrpraspuhlicas.com.br. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o
p.o."Jro licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pela sua equipe

iesponsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na itrternet; verificar a conformidade da proposta com

os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de habilitação;

recebôr, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridacle competente quando manüver sua decisão;

indicar o vencedor do certame; conduzir os trabalhos da equipe de rtpoio; e encaminhar o processo devidamente

instruído a autoridade responsável pela adjudicação e propor a homologação.

óncÂos D IVERSAS SECRE^'ARIAS MU NI CIPAIS E PREFEITURA

12 H:OO M DO DLt" 12 L2 Z

TA E HORA TIMITE PARA 12 H:00 M DO DIÂ22 t2 2 DE

12 H:00 M DO DI.t.22 t2 22 HO ODE LIA
0B H:00 M DO Dl,r27 t2 22 ODE
08 H:01 M Do DIn27 / l2/zozz (Ho ODE

LOCAL:

MODO DE DISPUTA

2. DO OBIETO.

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantâjosa pa 'a Sistema de registro de preços para a

contratação de empresa para fornecimento de aquisição de material de limpe?a, para atender as
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necessidades da prefeitura e diversas secretarias fundos municipais do município de Eldorado do

Caraiás e conforme especificações e quantidades constantes no termo de referência.

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

seus Anexos quanto às especificaçôes do objeto.

3. trc REGISTRO DE PR-EçOS.

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

constam da minutn dc Ata de Registro de Preços

4. DO CREDENCIAMENTO.

4.1. O Credenciamento é o nÍvel básico do Registro Cadastral no PORTAL DE COMPRÂS PUBLICAS que permite a

participâção dos interessados na modalidade LICI'I'ATÓRIA PREGÃo, em sua l'ORMA ELEl RÔNICA

4.2. O cadastro deverá ser feito no Portal de Compras Públicas, no sítio ivwlv.pora(rd?rot7ra.,r'a.rprráritt s.corl.rr,';

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

representante legal e a presunção de suâ câpacidade técnica par.r realização dâs transações inerentes a este

Pregão.

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

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

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

licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credel ciais de acesso, âind a que por terceirôs.

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

pUBLICAS e mantê-los atualizados junto aos órgãos respons;iveis pela informação, devendo proceder,

imediatamepte, 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 anterjor poderá ensejar desclassificação no momento da

habilitação

5. DÁ PARTICIPAçÃO NO PREGÃO.

5.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de arividade seja compatível com o objeto desta

licitação, e que esteiam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRÁS PUBLICAS.

5.2. Será concedido tratamento favorecido pâra as microempre-<âs e empresas de pequeno porte, pâra âs

sociedadcs cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lci nq 11.488, de 2007, para o microemprcendedor

individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nq 123, c e 20O6.

5.3, NÃO PODERÂO PARTICIPAR DDSTA LICITAÇÃO OS INTERESSA| OS:

5.3.3. Proibidos de participar de licitâções e celebrar contratos adr rinistrativos, nâ forma da legislação ú8ente;
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5,3,4. Que não atendam às condições deste Edital e seu[s) anexo[s);

5,3.5. Estrangeiros que não tenham represen[ação legal no Brasil com poderes expressos para receber ciLação 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 lnteresse Público - OSCIP, atuando nessa condição fAcórdão no

7 +6 / 20 L4'TCU-Plenário).

S.4. Como condição para participação no pregão, a licitante assinalará "sim" ou "não" em campo próprio do

sisterna eletrônico, relativo às seguintes declarações:

5.4.3, Que cumpre os requisitos estabelecidos no arügo 3" da Lei Complementar ns 1'23, de2006, estando apta a

usufruir do Eratamento 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 previsto na Lei Complementar ne 123, de 2006, mesrno que microempresa, empresa de pequeno

porte.

5.4.4. Que esú ciente e concorda com as condições contidas no Edrtal e seus anexos;

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

conformidade com as exigências eciitalícias;

S.4.6. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar

ocorrências posteriores;

5.4,7. Que não emprega menor cle 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de

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

Constituição;

5,4.8. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da lnstrução Normaüva SLTI/MP no 2,

de 16 de setembro de 2009.

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

observando o disposto nos incisos III e lV do arl 1s e no inciso III do art 5s da Constituição Federal;

5.4.10. Apresentar o Sistema de Cadastro Unificado de Forrrecedores. SICAF. Junto a documentação de

habilitação devidamente atualizado sern pendencias.

l5^Gr()s .{I.;la.': "Fítfaj qtJ(i fo#s : rréY.-trx. s sslb0m. # l}:íiê d* Sflt} J$§ ípJ isÍr .
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5.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o liciEante às sanções previstas em

lei e neste Edital.

6. DAAPRESENTAçÂO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAçÂO.

6.1" Os licitantes encaminharão, exclusivarnente por meio do sistema eletrônico, concomitanternente com os

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

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

envio dessa documentação.

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

chave de acesso e senha.

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

que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos terrnos do art.43, § 1s da LC ns 123,de2006.

6,4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão,

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

emitidas 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 proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão

disponibilizados para avaliação do(aJ Pregoeiro(aJ e para acesso público após o encerramento do envio de lances,

7. DOPREINCHIMENTODAPROPôSTA.

7.1. O liciunte deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 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 informações similares à especificação do Termo de

Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garanti4 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 operaci«rnais, encargos previdenciários, trabalhistas,

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

serviços.
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7.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etâpa de lances, serão de exclusiva responsabilidade

clo licitante, não lhe assis[indo 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 9O (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 participarem de licitações públicas;

7.7. Serâ desclassificada a empresa que apresentar identificação cia empresa tais como razão social ou nome

fantasia que venha indicar a mesma.

s. DÁâBERryn* pÀ §§ssÃo;clll§§rFrcAçÃo DAS pROP(}STAS E TORMUIAçÃ() Df, IJINCES.

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

local indicados neste Editâl.

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

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

especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

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

g.2.4, Adesclassificação será sempre fundarnentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo

real por todos os ParticiPantes.

g.2.5. Anão desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em senüdo contrário, levado

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 mensagens entre o(a) Pregoeiro[a) e os licitantes.

8.5. lniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encarninhar lances exclusivamente por meio do sistema

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

8.5.3, O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação 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. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último

por ele ofertado e registrado pelo sistema'

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

lances intermediários quânto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 0,20 vinte

licrls,íli,í'"lx.J,'t}quü'í.'d.i'1úJl},r ri$übo/:!.. sli'Icrcdrl§§NÊrí)ÊíÊ,rfslrr
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8,9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte [20) segundos e o

inlervalo enLre lances não poderá ser inlerior a Lrês (3) segundos, sob pena de serem automaticamente

descartados pelo sistema os respectivos lances'

8.10.Seráadotadoparaoenviodelancesnoemqueos
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

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

automaücamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últitnos dois minutos do período de duração da

sessão pública.

A.IZ. Aprorrogação 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

automaticarnente.

8.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automáticâ 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 subitens anteriores deverão ser desconsiderados

pelo(a) Pregoeiro(a).

g.1S. Não serão aceitos dois ou rnais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado

primeiro.

g.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão iníormados, em tempo real, do valor do menor

lance registrado, vedada a identificação do licitante'

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

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

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

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

participantes do certame, publicada no Portal de Compras Públicas,

http://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 cornunicação do fato pelo(a) Pregoeiro(a) aos

participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

8.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
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8.20. Em relação a itens não exclusivos para parücipação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma

vez encerrada a e[apa de lances, será efetivada a verificação automática, junlo à Receita Federal, do porte da

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

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

assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC ne L23, de 2006,

regulamentada pelo Decreto ns 8.538, de 2015.

8.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empre§tls de pequeno porte que se encontrarem na

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

primeira colocada.

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

desempate, obrigatoriarnente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 [cinco) 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 SVo (cinco por cento], na ordem de classificaçáo, para o exercício do mesmo

direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

g.24. No caso de equivalência dos valores apresenEados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se

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

idenüfique aquela que primeiro poderá apresentâr melhor oferta'

8.25. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de pret'erência em relação ao produto estrangeiro, o

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

conforme regulamento.

g.26. Aordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que

só poderá haver empate entre propostas iguais [não seguidas de lan,;es), ou entre lances finais da fase fechada do

modo de disputa aberto e fechado.

g.27. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no Art. 3e,

§ 2e, da LEI Ns 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;

g.27.5. Produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

lsn,r}{/}:1.,i:#: "p{rr§Quef({Jorr*{t}(:rrl i.}$(Jrt(}.Ít. $l}IdloC{3.S§,\Hl}§í{t',nísl*}.
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8.27.6. Produzidos por empresas que comprovem cumprimenlo de reserva de cargos prevista em lei para

pessoa com deíiciência ou para reabili[ado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade

previstas na legi slação,

8.28. Persistindo 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[aJ deverá encaminhar, pelo sistema

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

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

8.29.3. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitãntes.

8.29.4.0(a) pregoeirofal solicitará ao licitante melhor classificac]o que, no prazo de 02 (DUAS) horas, envie a

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

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

apresentados.

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

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

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

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

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

70.024/2A79.

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

fixado (Acórdão ne 145512018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível do produto

(cinquenta por cento Jart 48, inciso ll, L" a lei:8666.

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

valor zero, incompatíveis com os preços dos insurnos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos

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

referirem a materiais e 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 diligênclas para aferir a exequibilidade e a legalidade

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

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

saneamento das propostas, a sessão pública sornente poderá ser reiriciada mediante aviso prévio no sistema com,

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

l:iilio§ ri:l ili:ll "ÍqiíüY qils lo{,r).; t/diÍ(,tr} lii $$}I"'üÍrt . r, nxto Íli} $§l{l,r}rl í€'^a íst*
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9.5. O(a) Pregoeiro(a) poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de

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

9,5.3. 0 prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo(al Pregoeiro(a) por soliciEação escrita e iustificada do

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

&5.4 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelofa) Pregoeiro(a), destacam-se os que contenham as

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

informações perEinentes, 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 preiuízo do seu ulterior enüo pelo

sisterna eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta'

g.5,4.7. Os licitantes deverão colocar à disposição da Adminrstração 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(a) examinará a proposta ou lance

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

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

a sua conünuidade.

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

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

condições diversas das previstas neste Edital.

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

negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

9.8.4. A negociação será realizada por rneio 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 subsequent-e, haverá nova veriÍicação, pelo sistema, da

eventual ocorrência do empate ficto, preüsto nos artigo s 44 e 45 da LC nq 723, de 2006, seguindo -se a disciplina

antes estabelecida, se for o caso.

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

observado o disposto neste Edital.

10. DAHABILITAçÃO

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

ern prirneiro lugar, a pregoeira veriÍicará o eventual descurnprimento das condições de parücipação,

J5â$s *r.,irÍ: "F,fis qu{. f('J{.Íd}Í vejâ,ii. 11 síJ,bosl. {:t l}.'*$ d.1 SgtÍt*}ít í{}J ttÍo
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especialmente quanto à existênciâ de sanção que impeçâ a participação no certame ou a futura contratação,

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

10.1.3. Possuir Cadastro do Portal de Compras Públicas;

f01.4. Cadastro Nâcional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS e o e o Cadastro Nacional de

Empresas Punidas - CNEP (\."\,v!v.na l ta ld âtrans pâl.enriã. gov. br / );

10.1.5. Cadastro Nacional de Condenaçôes Cíveis por Atos de tmprobidade Administrativa, mantido pelo

Conselho Nacional de Justiça (!{r1'w.cttj.itrs.btli;rrprr:bidade adnt/rcrtsultar leqrteriCo.php J.

10.1.6. Lista de tnidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU

htlil(r / /a:llDtãs.tcit-Prv.hr lord ç lÍ"in = 1 660:3:0

LO.f.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio

majoriúrio, por força do artigo 12 da Lei n" 8.429, de L992. que prevê, dentre as sançôes impostâs ao

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

inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seia sócio majoritário.

70.1.7.7. Caso conste na Consulta de Situâção do Fornecedor a existência de Ocorrênciâs Impediüvas

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

Relâtório de Ocorrênciâs lmpeditivâs Indiretas.

10.1.7.8. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento

similares, dentre outros.

10.1.7.9. O licitante será convocado pârâ manifestaÇão previalnente à sua desclassificação.

10,1"8. Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitânte inabilitado, por falta de condição

de participação.

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

ficto, previsto nos arts, 44 e 45 da Lei Complementar ne 12.1, de 2006, seguindo-se a disciplina antes

estabelecida para aceitação da pioposta subsequente

2.2. Câso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do PORTAI,

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

econômica financeira e habilitação técnica.

2.3. Constatado o atendimento das condições habilitâtórias, 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 Prefeita

Municipal que procederá posteriormente com a homologação do processo licitâtório.

-i,,.r i. i.. .: r\,'..-ri: r....iii,
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10.1.10. É dever do licitante atualizar previamente as comprovâções constantes do PORTAL DE COMPRÂS

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

apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada,

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

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

válida(s), conforme arl 43, §3e, do Decreto 10,024, de 2019.

2,4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação

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

úa sistema, no prâzo de 02 (DUAS) HORÂS, sob pena de inabilitação.

2.5, Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos

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

o Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente

permitidos.

o Se o licitânte for a matriz, todos os documentos deverão estâr cm nome da mâtriz, e se o licitante for a filial,

todos os documentos deverão estâr em nome da filial, exceto âqueles documentos que, pela própria natureza,

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da mâtriz.

. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos

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

contribuições.

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

relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

ro.z. HABILITAçÃo luRÍDIcA:

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

lunta Comercial da respectiva sede;

1.0.2.4. Em se tratando de microempreendedor individual MEI: Certificado da Condição de

Microempreendedor Individual - CCMEI, cr.rja aceitâção ficará condicionada à verificação da autenticidade no

sítio

10.2.5. No câso de sociedade empresária ou empresa indiúdu,rl de responsabilidade limitada - EIRELI: ato

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

sede, acompanhado dc documcnto pessoais com fotos comprobat/rrio de seus administradores;

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

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

:,1,:.t-..t, ').!..:t'),.:.\a,,.-,;i:rr , !.rri,..'r: ,;rrrrr..r.: i;i1.lll:L'qÍ.]
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10.2.7. No caso de sociedade simplesr inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Iurídicas do

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

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

aprovou, deüdamente arquivado nâ Junta Comercial ou inscrito no Registro Ciül das Pessoas furÍdicas da

respectiva sede, bem como o registro de que trata o arl 107 da Lei ns 5,764, de 7971;

10.2.9. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no PâÍs: decreto de autorizaçào;

10.2.10, Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação

respectivai

10.2.1,7. Cerüdão de enquâdramento de microempresa ou empresa de pequeno porte emitida pela iunta

comercial do estado da empresa;

10,2.1-2. Documentos pessoais com foto dos sócios administradores, o mesmo deverá esta autenticâdo

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

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

10.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

10.3.3. CNPI - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas lurídicas ou no Cadastro de Pessoas

Físicâs 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 Receitâ Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da

Fazendâ Nacional (PGFNJ, referente a todos os créditos tribuúrios federais e à DÍvida Ativa da União (DAU) por

elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Con,unta ne 1.75L,

de 02/I0 /2014, do Secretário da Receita Federâl do Brasil e da Pri,curadora-Geral da Fazendâ Nâcional.

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

10,3.6. provâ de inexistência de débitos inadimplidos pcrante a jusüça do trabalho, mediante â

apresentação de certidão negaüva ou positiva com efeito tle negativa, nos termos do TÍtulo VII-A da

Consolidação das Lcis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nq 5.452, de 10 de maio de 1943;

L0.3.7. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, âtravés da Certidão Negativa coniunta junto aos

Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;

10.3.8. Prova de regularidade iunto à F'âzenda Municipal, através dâ Certidão Negâtivâ iunto aos Tributos

Municipais emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada;

10.3.9. Certidão negativa iunto ao município de Eldorado do Carajás, emitida pelo departamento de tributos

do município ôu pelo site. httDs://eldoradodocârâias-

,.)t.::::a r.:t:i'1 i.\i., ,i,;lr, r.rr.r;l).i:r ijrrxar..'.1 iit.|i1:i liJr-,ri
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a mesma também poderá ser

solicitada através do E-mail: !ributos@eldora.lodocara]as.pa.eov.br.

10.3.10. Alvará de funcionamento da sede da empresa.

10.3.11. Caso o licitânte detentor do menor preço seiâ qualificado como microempresâ ou empresâ de

pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida pâra efeito de comprovação de regularidade

fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrlção, sob pena de inabilitação.

10.4. QUALTFTCAçÃO ECONôMICO-FINANCEIRA.

1.0.4.3. Certidão Negativa de falência, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei no 11.101, de 9.2.2005),

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

esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;

1-0,4.4. Certidão Simplificada da Iunta Comercial do Estado do domicilio ou sede da licitánte emitida nos

últimos 60 dias:

10,4.5. Certidão especifica contendo todos os atos registrados na Junta Comercial do Estado do domicilio ou

sede da licitânte emitida nos últimos 60 dias;

10.4.6. Balanço patrimonial e demonstrações contiábeis do último exercício social, já exigÍveis e apresentados

nâ forma da lei, que comprovem a boâ siluação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes

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

[três) meses dâ data de âpresentação da propostâ;

10.4.6.7. No caso de empresa constituÍda no exercÍcio sociâl vigente, admite-se a apresentação de bâlânço

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

10.4.6.8. É admissÍvel o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

10.4.6.9- Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria

conúbil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei ne 5.764, de L971., o\ de uma declarâção, sob as

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

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

1O.4.6.L7. Certidão de regularidade do profissional (ContadorJ que atesta o balanço patrimonial

dentro do prazo de validade;

10.4,7. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de

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

das fórmulas:

LG=

SG=

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Total

11a nÀhí,cist í,rrâ< eom hr/rrihrr
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Passivo Circulante

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

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

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

10olo (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinentc'

10.5. QUALTFICAÇÃO rÉCUCn"

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

boa execução de Fornecimento da mesma natureza do objeto licitado mínimo se 35% para cada item cotado

«leclarado arrematado, contendo o grau de Satisfação quanto ao nível de atendimento e qualidade, para os

atestâdos emiüdo pelo público privado o mesmo deverá ter sua assinatura reconhecida a cartório

1O_S.2. Declâração de adimplência emitida apenas pela Secretaria de Administração, â mesma terá validade apenas

com a assinatura secreúrio de adminisEação. Podendo ser solicitada através do E-mail:

clrleldoradodocâraias(ôgmail.com , a validade da mesma sendo emitida nos últimos 30 dias' aonde a mesma deverá

ser solicitada 24 horas de antecedência do certame.

10.5.3. Declaração que se compromete em entregar os produtos dentro da sede do município dentro do prazo

determinâdo no edital.

DEMAIS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIO IUNTO A HABILITAÇÀO IURÍDTCA

Proposta de preçosi (apresentâr em papel timbrado da empresâJ'

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

da hâbilitagão; (apresentar em papel timbrado da empresa)

Declaração nos termos do inciso xxxlll, art. 7e da constituição federal; [apresentar em papel timbrâdo da

empresal.

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

Declaração do porte da empresa; [apresentar em papel timbrado da empresa)'

Declaração de idoneidade; (apresentar em papel hmbrado da empresa]'

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

10.6, A existência de restrição rclativamente à regularidade fiscâl e kabâlhista não impede que a licitant€

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

todas as demais exigências do edital,

LC=

Passivo Circulânte + Passivo Não Circulante
Ativo Circulante

l:rciêA a1 i,a,' "êat' dlLra. l(a?',i v{l],, i" tírboâ . § rncc c: -§lNro.ê í4.,2 í51c.
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A declaração do vencedor acontecerá no momento irnediatamente posterior à fase de habilitação.

10.7, Caso a proposLa mais vantajosa seia ofertada por licitante qualificada corno microempresa ou elnpresa de

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

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

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

quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

10.8. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo preüsto no subitem anterior acarretará 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 prâzo para regularização.

1"0.9, Havendo necessidade de analisar minuciosarnente os documentos exigidos, o(a) Pregoeiro(a) suspenderá a

sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade 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 estabelecido neste Edital.

L0.l-1. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá

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

de2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

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

vencedor,

tr. D0ENCAMINHAMENTODAP-ROPOSTAVENCEDORA. :r :

ll.L. Aproposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (DUAS) HORAS a

contar da solicitação da Pregoeira no sistema eletrônico e deverá:

LL.7.3.Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em urna via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou

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

tt.l.4. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento

L1.2. Aproposta final deverá ser documentada nos autos e será leviida em consideração no decorrer da execução

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

LL.Z.3. Todas as especificações do objeto contidas na propos[a, [ais como marca, modelo, tipo, fabricante e

procedência, vinculam a Contratada'

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

global em algarismos e por extenso (art. 50 da Lei nq 8.666/93)'

Issi$* ,lt.ilijl -F,il;l'ü (gj('ii Ííl$r .'rrTff,]l irr §írl,§ü?. $ Í)1{:,'d da .§.{Nlli}§ í§J ls;a
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11,3,3. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de

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

71,4, A oferta deverá ser firrne e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas

de preço ou de qualquer oufra condição que induza o iulgamento 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 especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

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

disponíveis na internet, após a homologação.

1,1,.7. A administração quando entender que os valores estão lnexequíveis poderá solicitar das empresas

declaradas como arrematântes a planilha de composição, encargos sociais, encargos trabalhistas, despesa com

pessoal, frete junlamente com notas fiscais de entrada ou de saída de acordo os itens lá 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 íorma da lei.

12. DOSRECURSOS.

L2.L. Declarado o vencedor 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 fbrma motivada, isto é, indicando contra qual[is)

decisão(ões) pretende recorrer e por quais moüvos, em campo próprio do sisterna.

12.2. Havendo quern se manifeste, caberá o[a) Pregoeiro(aJ verifica] a tempestividade e a existência de motivação

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

LZ.Z.3. Nesse momento o(aJ Pregoeiro(a) não adentrará no méritc recursal, mas apenas verificará as condições

de admissibilidade do recurso.

L2.2.4. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará 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 licitanres, desde logo, intimados para, querendo,

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

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

de seus interesses.

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

ljo,ôs- 4r;rir' 'Pür'o quo Íúdro3 vêiíLl?. Ê §srl;oÊ?.. {, Drdo C* Sf,\r'/í}$ í{:, israr.
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12.4. Os autos do processo permanecerão 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 precedenLe ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos

anulados e os que dele dependarn,

L3.L.4. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor

não assinar o contrato, não re[irar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e

trabalhista, nos termos do art. 43, §14 da LC ns I23/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos

imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

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

1,3.2.3. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), 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 contidos no CADASTRO DO PORTAL DE

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

14. DAAD| UDICAçÂO E HOMOLOGAçAO.

L4.L O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do[a) Pregoeiro(a), caso não

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

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

procedimento licitatório.

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

15.2, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

15.3. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de até 05 (CINCOJ dias uteis, contâdos a

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

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

15.4, Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de

Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assittatura, median[e correspondência postal com

aüso 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.

IsL'/ol-4r.;'a'-'Êr]ít){.}uof('{.i6,:;r{'iür:i ii§o}bQrit. íJl§irêdi1 .$f&lj$§ícJisl..'.

Rua da Rio vennel lro " 0 I - Cenlro - knr l0Ü. CEP: 68524-000 - Eldorado do CaraiávPA



?

#\-
§ldriiâiilo

do üarqiás
PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAIÁS

DEPARTAMENTO DE LICITAçÃO - Cer

l-5.5. A empresa vencedora deverá assinar a ata de registro de preço no prazo rnáximo de 24 horas a parti do

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

sofrera sanções adrninistrativas conforme a lei.

DO TERptO DE CONTRÂTO OU INSTRUMENTO EQUMLENTE.

L6.L, Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou

emiti do instrumento equivalente.

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

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

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

Edital.

L6,2.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou en[idade para a assinatura do

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

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

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

t6.2.4. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação

justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

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 1,993;

t6.3.4. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões conticlas no edital e seus anexos;

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

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

1,6.5. O prazo de vigência da contratação se encerra no final do exercício financeiro da assinatura do mesmo e

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

16.6. Previamente à contratação a Administração realizará consultas para idenrificar possÍvel suspensão

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

Público, bem como ocorrências impediüvas indiretas, observado o disposto no arl 29,da Instrução Normativa ns

3,de26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6s,lll, da Lei ne 1-0.522, de L9 de julho de 2002, consulta prévia ao

CADIN,

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

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

i:ic,os ,i:r áar' -Êâ.ü 
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L6,7.3. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no

prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidacles 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.

L6.9, Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou

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

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

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

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

17. DOREA|USTAIIENTO EM SENTIDO GERÁL

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

Referência, anexo a este Edital.

1S. DQ RECEBTMENTO DO OBIETO E DA FISCALIZÁÇÃO.

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

19. DA§,OBRICAçÕESDACONTRATANTEEDACONTRATAüÁ 
_ 

,-' ] li, 
,

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

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

3.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei ns 10.520, de2002, o licitante/adjudicatário que:

Zl,l.3, Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrurnento equivalente, quando convocado

dentro do prazo de validade da proposta;

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

21,7.5. Apresentar documentação falsa;

21.1".6. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

2L.L.7. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

2L.'J,.8. Não mantiver a ProPosta;

2L.1.9. Cometer fraude fiscal;

21..t.IO. Comportar-se de modo inidôneo;

t.í.rl{}.{ iíl iji': "Êi}ÍÜ cJlJí r{da"; t/*-J§,]) lir $$r$(},'il.. $ t}'r(io Íi5 $r&Hi)f ítr i$lQ '
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21,2. O atraso in.iustificado ou retardamento na prestação de serviçcs ob,eto deste certame sujeitará a empresa, a

juízo da Administração, à multa moratória rle 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 1"00/o (dez

por centoJ, conforme determina o ârt. Na 86, da Lei Nq 8666/93.

21.2.1. A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que â contratada possuir com a Prefeltura

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

as multas previstas,

21.3. A inexecução total ou palcial do obieto contratado, a Adminisüação poderá aplicar à vencedora, as seguintes

sanções administrativas, nos termos do artigo Na 87, da Lei No 8 666/93r

. Advertência por escrito;

. Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20%o [vinte por cento) sobre o valor total

do contrato;

. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimentl' de çontratar conl a Prefeitura Municipal de

Eldorado dos Carajás, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecuçâo totâ], sem

justificativa aceita pelâ Administração da Prefeitura Munlclpal de Eldorado dos caralás, será aplicado o limite

máximo temporal previsto para a penalidade 05 (cincoJ anos;

. Declaração de inidoneidâde para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os mohvos

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

penalidade, de acordo com o inciso tV do art. Nq 87 da Lei Ne 8.666/93, c/c art Ns 7e da Lei Nq 10'520/02 e ârL Ne

14 do Decreto Ne 3.555/00.

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

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

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

21,S. Serão publicadas na lmprensa Oficial, as sançôes administraüvâs previstas neste editâI, inclusive â

reabilitação perante a Administração Pública.

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

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

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

21.6.1. PARÁ OS PROPÓSITOS DESTA CúUSULA, DEFINEM'SE AS SEGUINTES PR,/íTICAS:

a) pRr{TICA CORRUPTA: Oferecer, riar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o

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

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

Iicitação ou de execução do contrato;

I (. /)'r: r ii r')i r-r 
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c; Rru{I'tCe CONLUIADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, corn ou sem o

conhecimen[o de represenLantes ou prepostos do órgão licitador, visando es[abelecer preços em níveis

artifi ci ais e não-compeütivos;

d) PRÁTICA COERCITM: 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) pRÁTICA OBSTRUTM: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações

falsas aos representantes do organismo financeiro rnultilateral, com o objetivo de impedir maLerialmente a

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

direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

22. DAFORIT{AçÃO DO CADASTRO DE RESERVÀ

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

do licitante mais bem classificado,

Z.Z 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,

es[es serão classificados segundo a ordem da última proposta indiüdual apresentada durante a fase competiüva'

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

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

previstas nos artigos 20 e2l do Decreto n'7.892/2013'

23.DAIMPUGNÁçÃoAoEDlTAtEDoPEDIDoDEEscIlIRxcIMENTo:

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

impugnar este Edital.

2.6 A IMpUGNAçÃO OfVenÁ ser realizada EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRÔNICA no sistema

gry.ly.portaldesorqpr*lnpublieir s.eçm,b"l'"

Z.T 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.g Os pedidos de esclarecimentos referentes a este proccsso 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 Porta.l de Compras Públicas no endereço eletrônico

www.portalrlecom praspublicas.com.br.

l'o.os,.t1.,i'li' -ItÍI(}8lí)f{da'st/ryorB üssií}ost- üt}r*c{}:'§âN}{oÊíÊ'f rsl+

Cenlro - knt 100. CEP: 68524-C00 -' Eldcrado do CaraiásrPARua da Rio r,ennelho " 0l



#\i

Ildiitâiilo
do Carqjás

PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTO DE TICITAÇÃO . CPL

2.10 O[aJ 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.Lt As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos preüstos no certarne, salvo quando

se amoldarem ao arL 2t parágrafo 4q, da Lei 8.666/93.

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 esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a

administração.

2.13 As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem conro outros avisos de ordem geral,

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

acompanhamenEo.

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

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

responder pela proponente.

Z.LS A petição de impugnação apresentada por ernpresa deve ser firmada por sócio, pessoâ designada para a

administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforrne 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 pâra impugnar o Edital).

24. DAS DISPOSIçÕES GERAIS.

2.L6 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrí;nico.

Z.l7 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça arealização do certame na

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

anteriormenLe estabelecido, desde que não haia comunicação ern contrário, pelo(aJ Pregoeiro(a)'

2.18 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a scssão 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 validadr: jurídica, mediante despacho fundamentado,

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

2.20 Ahomologação do resultado desta licitação não implicará dirciio à contratação.

Isf'l$li4t.à'.J:"§,$r'${$Jd}fêd$,rirrt}I)/l? {Ís{r}l}oíit. $f}rod{:t:i.§fr\H(}fi'íe;'í§t*.
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2.21 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre

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

a segurança da contratação.

2.22 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentâção de suas propostas e a Administração

não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente 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 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que

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

2.ZS O Iicitante 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 conüdas

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

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

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

processo, prevalecerá as des[e Edital'

Z.Z7 Aprefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás, poderá revogar este Pregão por razões de interesse público

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

ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a conualidação 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'

24.1Z.Z.A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.

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

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

deveriam ter sido apresentados para Íins de classificação e habilitaçãr'

O Edital está disponibilizado, na ínLegra, no endereço eletrônico: www.portaldecomnraspublicas.com'br' e

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

verrnelho q 01 - centro - km 100, CEp:68524-000. nos dias úteis, no horário das 08:00 às 12:00, mesmo endereço

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

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

TERMO DE REFERENCIA

lsí,r§§,íx.íü' 'F{il'L} ,lltjtii re$(,}s lr'€i{:rr. § s(r,I}0r,'1 . {, nrco d* .§[À]'loÊ íer i§'Ü '
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ANEXO r - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS;

ANExo rr - MoDELo DE DECLaneçÃo or sulElÇÃo Às conntÇÕrs ESTaBELECIDAS No EDITAL E DE

INExIsTÊI'IcIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS NA HASILITEÇÃO;

ANExo IIt - MoDELo DE DECLAneçÂo Nos rERMos Do INCISo xxxttt, ART. 7s DA coNSTITutçÃo FEDERAL;

ANEXO IV - MSDELO DE DECLARAÇAO DE ELABoRAçÃO TNOETENDENTE DE PROPoSTA;

ANExo v - MoDELo DE DECLARAÇÃo oo PoRTE DA EMPRESA;

ANEXO Vl - MODELO DE DECLARAÇAO DE IDONEIDADE;

ANExo vII - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO;

ANEXO VIil - DECLARAçÃO nr ruÃo vÍtrtctllo coM ÓRGÃo pÚsltcl'

ANEXO IX - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;

ANEXO X - MINUTA DO CONTRATO;

Eldorado dos - PA 30 de novembro de 2022.

TIAGO PEREIRA

COSTA:009194262
47

Assinado de forma
digital porT|AGO
PEREIRA

COSTA:0091 9426247

Tiago Pereira Costa
Pregoeiro MuniciPal

Portaria lOOl2OZ" -GAB
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TERMO DE REFERÊNCIA

1.1. 0 presente Terrno de Referência tem por obleto a Aquisição de Fornecimento de Material de Limpeza, higiene e

descartiíveis para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, Educação, Saúde, Assistência

Social e Meio Ambiente de acordo com as especificações contidas neste Termo de Referência.

Secretaria Municipal de Administração:

Sabe-se que o município de Eldorado do Carajás vem trabalhando para melhorar a qualidade dos

serviços públicos garantindo assim o bem estar da população, procurando atender corn qualidade a

população eldoradense e atender à demanda crescente por estes serviços, aprimorando cada vez mais os

atendimentos oferecidos à população municipal,

A presente aquisição justifica-se pela necessidade premente de a administração pública dar

continuidade as atividades administrativas rotineiras, em atendimento ao Art. 37e, da Constituição

Federal, o qual bern versa sobre o princípio vinculante da eficiência da administração pública.

Neste aspecto, é de fundarnental importância a aquisição de materiais de limpeza e descartáveis, para

atender as demandas de limpezas diárias de prédios públicos garântindo assim a higiene e o conforto nos

ambientes de trabalho, bem como um melhor conforto para a população, pois há grande circulação de

pessoas nas secretarias e departamentos vinculados a adnrinistração publica municipal, sendo que

devida a crescente demanda peto objetos acima citado, estima se a necessidade de elevar a aquisição dos

mesmos frente ao contratado no ano anterior.

Sendo também de vasta demanda e imensa necessidade a aql isição de materiais descartáveis, uma vez

que já mencionado anteriormente neste, a grande circulação de pessoas nos ambientes públicos, visto a

necessidade constante de uso de sanitários e hidratação de funcionários e da população em geral, visto

que são itens indispensáveis para o bom funcionamento das autarquias públicas municipais.

Salientando também as ações desenvolvidas por todas as secretarias comelacionadas a administração,

essa aquisição se faz de extrema importância e necessidade para o bem comum da população, havendo

grande interesse público na aquisição dos itens acima mencionados.

Secretaria MuniciPal de Saúde:

:rí:i/)r-,Íl:,a.r'"F.:ri:tlilliarillr::a).u§rrlljli iLçíJlbúll] ,i..f lllaia{i:i.iÁi§}J*§:lÊili.';l+
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Sabe-se que o município de Eldorado do Carajás vem trabalhando para melhorar a qualidade dos

serviços de saúde oferecidos à população, procurando atender com qualidade a população eldoradense e

atender à demanda crescente por estes serviços, aprimorando cad,a vez mais o sistema oferecido à

população. Neste aspecto, é de fundamental importância da Aquisição de Materiais de Limpez4 Higiene e

Descârtáveis, com vista â bem atender os departamentos das equipes que prestam atendimento nas

Sêcretaria Municipal de Saúde, Hospital Municipal e as Llnidadt's Básicas de Saúde, fortalecendo as ações

desenvolvidas pelas equipes responsáveis.

Secretaria Municipal de Assistência Social:

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

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

e Serviço de Convivência. Os itens de higiene pessoal se justificam, devido a casa de passagem funcionar

24h, permitindo que crianças, adolescentes e adultos possa ficar permânentemente instalados Os

acolhidos encontram na casa de passagem, higiene, roupas limpâs, alimentação e podem dormir em

camas com lençóis e fronhas lavados diariamente. Dessa forma a casa de passagem necessita

proporcionâr condições adequadas aos acolhidos. Mediante isto, a âquisição destes itens como seus

quantitativos são justificáveis para funcionamento de toda secretâria de Assistência sociâ1.

secretaria Municipal de Educação:

Diante da necessidade da manutenção clas atividades da Secretaria de Educação e Órgáos que fazem

parte dessa gestão administrâtivâ, incluindo-se a higiene pêssoirl e coletivâ, conforto e saúde das pessoas

envolvidas nesta rotina, faz-se imprêscindível a aquisição de material de limpeza, higiene, utensílios

domésticos, descartáveis e outros para atender tais demandas, Buscando minimizar gastos, tendo em

vista a responsabilidade orçamentária e financeira com a Lei Orçamenária Anual ILOAJ, com o Plano

plurianual (pPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias ILDOJ, e observando que todos os hábitos que

auxiliam na limpeza, tais como asseio, assepsia, desinfecção e esterilização estão diretamente ligados ao

zelo pela saúde e conservaçâo do bem-estar do indivíduo e do coletivo, bem como a higienização de

espaços físicos, fica dcvidamente justificada, portânto, que o procedimento se faz necessário em função

das necessidades decorrentes da demanda existente, apresentadas nessa .iustificativa, atestândo, assim, a

veracidade da proposição apresentada.

Secretaria Municipal de Meio Ambiente:

. 1i,t:i,.r :r r,;.:..::.i .rtlrr:.,,- r.:r, itr.
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A presente aquisição justifica-se pela necessidade premente de a administração pública dar continuidade

as atividades administrativas rotineiras, em atendimento ao Art.37q, da Constituição Federal, o qual bem

versa sobre o princípio vinculante da eficiência da administração pública.

Considerando a necessidade diária de limpeza nos ambientes de trabalhos, é de fundamental

importância a aquisição de rnateriais de limpeza e descartáveis, para atender as demandas de limpezas

diárias no prédio da secretaria municipal de nreio ambiente, garantindo assim a higiene e o conforto nos

ambientes de trabalho, para a população e os funcionários públicos que laboram na secretaria municipal

de meio ambiente.

Sendo vasta a demanda e imensa necessidade a aquisição de materiais descartáveis e de higiene, a

grande circulação de pessoas nos ambien[es, visto a necessidade constante de uso de sanitários e

hidratação de funcionários e da população em geral, visto que são itens indispensáveis para o bom

funcionamento das autarquias públicas municipais.

Salientando tambérn as ações desenvolvidas pela secretaria de meio ambiente, essa aquisição se faz de

extrema importância e necessidade para o interesse público na aquisição dos itens acima rnencionados.

3.1. A contratação, objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal, integralmente, nas Leis Federais

na LO.5ZO/2002 e ns 8.666/1993, Lei Complementar ne L23/20O6, decreto 1'0.024/2019 e demais

legislações aplicáveis a este evento e nas condições e exigências descritas no Edital e nas demais

prescrições legais aplicáveis ao assunto.

4,1.O quantitativo e a descrição técnica dos produtos/serviços estão descritos abaixo:

ITEM DESCRTçÃ( UNIDADE QUANT

SANIT 1L
Caixa com 12 unidodes.

CAIXA 971,
1

)
L 700lo HIDRATADO 1L

Alcool etilico hidratado 70t)/o com 1000 mlcaixa com 72 unÍdade
CAIXA 695

3

AVENTAL DE TECIDO

Especificação: TIPO ALGODÃO, COM ALÇA NO PESCOÇO E TIRAS PARA REG{tt.AGEM NAS

COSTAS, SEM BOLSO, NA COR tsRANCA. TAMANHOS: P, M E G

UNIDADE 480

3854. BALDE ICO 1O LITROS UNIDADE

BALD E PLASTICO PARA LIMPEZACOM 12 LITROS

BOBINA DE FILME PVC

o: BOBINA DE FILME PVC

UNIDADE 2355.

UNIDADE J/J

6.

CALÇAD O OCT'PACIONAL TIPO BOTA CLASSE II PAR 2707
UNIDADE 245

B CESTO PARA LIXO DE PLÁSTICO C AMPA CAP.DE lOOL

l:ifii$r,il,i:(;:'Fitir'(.Y(ilJtlc§.|;§rÍâ/]l iijS'íillbel$t. {}l§aiod{:}sí:§ti#Jiíê*rísfal
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CESTO PARA LIXO TELADO COM CAPACIDADE DE 10 LTS9 UNIDADE 428

10.
CESTO PARA LIXO TELADO 15 LITROS

o: CESTO PARA LIXO TELADO 15 LITRO Sec Ica
UNIDADE

11.
CoLHER DE PLASTICO DESCARTAVÉL

EspecificaÇdo : COL H E R DE P LASTICO DE SCARTAVÉL
16+)

COPO DESCARTAVEL lBOML
Específicaçào : COPO DESCARTAVÉL 1B0ML

CAIKA 910

73
coPo DESCARTÁvEL 2oo ML
Es o:Co o descartavé|200 mlcoixd cam 25 ocotes com 100 unidades

CAI)LA 910

74. COPO DESCARTAVEL 50 ML CAIXA 810

15
D ESENTUPIDOR DE PIA
EspecifÍcaÇão : DesentupÍdor de pia com bacal de horracho

IJN IDADE 255

16.

DESINFETANTE LIQUIDO A BASE DE PINHO, UNIDADES PLASTICAS DE l LITRO.

Especificaçõo : POSSUI TECNOLOC tA ANTTODOR QUE PROLONGA A PERFUMAÇAO E

COMBATE O MAU CHEIRO DE BANHEIROS, ANIMAIS DOMESTICOS E CORDURAS,

UNIDADES PUSTICAS DE l LITRO,CAIXACOM I2 UNIDADES.

CAIXA 108 0

77.

DESINFEI'ANTE PARA USO GERAL, FRASCO COM 2 LI'I'ROS

Especificaçáo I QUE DESINFETA, LIMPA E PERFUMA, COM POD ER CERMICIDA E

BACTERICIDA, APRESENTAR NO ROTULO AS INSTRUÇÕES DE USO, LOTE, DATA DE

FABRI O E VALIDADE, CCADLA. CONTEN DO 12 U NIDAD ES

CAIXA 825

18 t]ESORIZADOR DE AR, FRASCO COM 360M1,293C TIPO SPRAY tsOM AR U NIDADE 1030

19. DIISORIZADOR EM PEDRA D[ 356 PARÁ VASO U NIDAD E 2350

20. DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 5OOML. CAIXA I t2;
27. EMBALAGEM PLÁSTICA PARA FREEZER COI\4 CAPACIDADE PARA 3KG PACOTE 433

22
EIUBALAGEM PLASTICA PARA FREEZER 5 KG

Espccificoçà O: EMBALAGEM PI,ASTICA PARA FREEZER 5 KG
PACOTE 483

UNIDAD E 240

24
ESCOVA PARÁ VASO SANITARIO
EspeciÍicqÇão : Escova parq vaso sonitária com suporte.

U NIDAD E 435

25 ESCOVÁO DE PI AVA PARA LIMPEZA PES,/IDA

ESFREG COM CABO PLASTICO

ESPCCí\\CAçãO : REMOÇÃO DE RESIDUOS, ESPIJMA DE POLIURETANO, LAVA PISO, AZULEAO,

PAREDE E BANHEIRO, ESPON]A FAXINA COM CABO DE PI"4STICO, I,ARGURA X ALTUTA:

7CM X sCM.

UNIDADE 375

26.

UNIDADE 235

27.

ESPONJA DE LÁ DE AÇO CARBONO

Especificaçao : FORMATO RECULAR APLICAÇAO EM UTENSíLIOS E LIMPEZA EM GERAL,

CARACTERISTICAS ADICIONAIS, TEXTURA MACIA E ISENTA DE SINAIS DE OXIDAÇÃO,

PACOTE COM OB UN IDADES

PACOTE 815

ESPONJA DUPLA FACE
Específícação : Esponja dupla face 11bt75x22mm embalagem com 3 w:idades,

FLANELA P/ LIMPEZA 4OX6O

EspecÍficaçdo : FLANELA 40X60 PARA LIMPEZA GERAL

GARFO DE PLAST]CO DESCARTÁVEt

UNIDADE I t62

UN IDAD E r.062

30. 15 80

31.

GUARDANAPO DE PAPEL

Especificaçao : GUARDANAPO DE PAPEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 19,5X20CM, NA
COR BRANU, PAPEL DE 1? QUALIDADE,
INSIi'I'ICIDA AEROSOL, EMBALAGEM COM 3OOML

ESPECífiCAçôO : COM PROTEÇÃO CONTRA BARATAS, FORMIGAS, MOSCAS E MASQUITOS,

PACOTE 3050

32
U NIDAD E 912

33. LATÂO DE LIXO TTAMBOR GRANDE)zOO LITROS 90

34 CAI)LA 705LIMPA ALUIúINIO FRASCO COM SOOML

Iiuâ dâ Rio lernelho '' {11 C.nlro knr 10!). CIiP: óni21-01)0 Ir.lilor:tdo,lo C.rrâiâr 11\

PACOTE

ESCOVA P/ LÁVAR ROUPA

ÊsDecifícacão : Escovq Daro lavarroupa em naylon com base de madeira

PACOl'E

UNIDAD E
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Especüícaçao : REMOVE AS MANCHAS DOS ALUMINlOS PROPORCIONAND0 UM MAIOR

BRILHO, CAIXA COM 24 UNIDADES,

LIXEIRA MULTIUSO INOX COM PEDAL 2O L

EspecÍficoção : LIXEIRA MULTIUSO lNOX COM PEDAL CAPACIDADE 20 LITEO§
UN IDADE 167

LIxEIRA PLÁsrcA PEDAL 151 BRÂNCA UNIDADE 190

37.
LIXEIRA BRANCA P/ COPOS DESCARTAVEL

EspecíficaÇao : Lixeiro bronca, para copos de água
UNIDAD I

LUVAS DE LÁTEXITAMANHO P MEG PAR 910

39.
LUVAS DESCARTAVEL DE VINIL
EspecífíCaÇão: LI]VAS DDSCARTAV]'L DE VINIL

LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL

Espeofi.açào : REVEçTtDA INTERNAMENTE COM FLOCOSDE ALGOD, O,

ANTIADERRAPANTE TLPO DIAMANTE NA FACE PALMAR E PONTA DOS DEDOS, FORMATO

ANATOMICO, TAMANHO P, M E G

465

PAR

MARMITEX DE ISOPOR COM TAMPA 1000/o RECICLAVEL 750 ML

MAsCARA DESCARTÁVEL: EMBALAGEI,í coM 100uNID

PACOTE 2662

4?. CAIXA 675

MASCARA DISCARTAVEL TRIPLA COM ELASTICO E CLIP AZUL, EMBALAGEM COIYI 100

UN t)
CAIXA

44.

MULTIUSO 5OO ML
Especifrcação : alquil benzeno sulÍonato de sódia, tensoativo dmônico, :olvente,

coad uvdntcs, rcinctos c

UNIDADE 810

355FÃ oe r,txo plÁsrtce
EspecificqÇao : Pá de lÍxo com cqbo longo.

UN IDADE

46

PANO DE CHÃO

Especificaçào : MATERIAL DE ALCODÃO CRU, COMPRIMENTO 6ACM, I ARGURA 40CM,

CORES DIVERSAS, CARACTER|STICAS ADICIONAIS ABSORVENTES, LAVAVEL E DURAVEL,

COM BAINHA NAS LATERAIS

PANo DE PRATO,MATERIAL ALGODÃO CRU

PAPEL HIGINN ICO NEUTRO IIOLIIA DUPLA

U NIDAD E 1070

47. IJ N IDAD E

4B PACOTE 2+05

49.

PAPEL TOALHA INTERFOLHADO PACOTE COM 1,250 FLS

Especificoçtio : FOLHA SIMPt,ES A\'TA QUAt'IDADE GOFRADO, GRAMATURA: 32 A 34 G/M'z

CONTENDO 1,250 FOLHAS DE 2O,5X22CM CADA, 5 MAÇOS DE 250 FO, HAS BRANCAS COM

DUAS DOBRAS.

PAPEI, TOALHA COM 2 ROLOS

EspecificaÇã o : PAPEL TOALHACOM 2 ROLOS

POTES PLASTICOS DESCRATÁVEIS,2OOML SEM TAMPA

POTES PLASTICOS DESCRÁTAVEIS,5OOML COM TAMPA

PRATo DESCARTÁVEL, Nq15CM fUN DO

U N IDAI] E t7B2

50.
U NIDAD E 1840

51. PACOTE 13 05

52. PACOTE i305

53. PACOTE 205i

54. PRÁTO DESCART VEL, N!18CM, RÂSO 2060

55. PRÁ'ro DEscARTÁvEL, N!z1cM, RAso PACOTE 2060

PRÁTO DISCARTÁVEL. N926CM, FUNDO PACOTE 2060

57 RODO DE BORRACHA DUPLPA, DE 4OCM UNIDADE 535

SB

RODO PARA PISO DE 60 CM

ES e o : RODO PARA PISO DE 60 CM COM CABO DE MADEIRA
UNIDADE 335

ROI,O DE PAPEI, AI,IJMINIO

SAB O EIú - CAIXA OU PACOTE SOOG

EspeciÍicdçào : LAVA RoÍJPAS COM BIo AT|VO. MAX CoMPOSIÇAO: TENSOÀTIVO E

COAD]UVANTE, SINERGISTA DANQUEADOR, ENZIMAS ALCALINIZAN'I ES PERFUMES E

AGUA

PACOTE 465

60.

UNIDADE 9725

61 SABÂO CLICERINADO EM BARRA NEUTRO 1KG PACOTts 2022

:,. r:. ., r i f r' !ir'r") ir:jli . rl,: r_I lLril,',,i 4-.; .lr'

Itur da Rio\elrnslho'(lj Ccnlro lnr l(ro.CIlPr íisi2.l-ií)0 L.ldorrdo d.r Caíuiâr PA

320

CAIKA

+0.

165

47.

45.

l t50

PACOTD

56.

59.

il
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Especifícaçao EMBALAGEM COM 5 UNIDADIS DE 2OOC

SABON ETE LI UIDO,CONCENTRADO UN IDAD E 17 30

SACO DÊ PANO P LIMPEzA,IOO% ALGODÃO UNIDAI]E 48i

64
SACO EMBALAGEM CAPACIDADE 30 KG

e co .tÁCo EMBALA GEM COM CA PACIDADE DE KG
PACOTE 605

65. SACO EMBALACBM, PLÁsrrco 1'RANSPARENl E CAPACIDADE Dts 3OL PACOTE 505

66. SACO PLASTICO P LIXO CAPACIDADE IOOL

SACO P CO COR PRETA, P/I,IXO,CAPACIDADE I5 I,ITROS

ES, o : MEDTDA 75X95CM, PACOTE DE 100 UNIDADES

PACOTI 1455

PACOTE 1535
67

SACO PARA LIXO 20 t
Es ec o : SACO PARA LIXO 2A LITROS

SACO P TICO COR PRETA, P/LIXO,CAPACIDAD E 5O LITROS

E cn o : MEDIDA 6|X80CM, PACOTE DE 100 LINIDADES

1555

I]NIDAI]E t 53i
69

SODA CAUSTICA EMBALAGEM DE 1 KG EM ESCAMA UNIDADE 330

71.
SoLU ÇAo P RÀ LI I{ P EZ D E D RoS Co M P U L Íl R ZÀDO R

Lo BALACEM LASTICA COM 500M
UN IDAD E

TAM PA PLÁSTICA T2 BRÂNCA P ÁI,VULA DE TAN UE UNIDADE 290

73. TOALHAS EM TECIDO PARA ENXUCAR MÃOS UNIDADE 350

TOUCA DESCARTÁVELICONFECCIONADA EM TNT PACO'IE 405

VASCU LHADOR DE TETO-VASSOURA CAIPIRA DE PALHA CABO RETO 294

76. VASSOURÂ DE PALHA MACIA COTú CABO DE MADEIRA U N IDADE 610

77
VASSOURA DE PELO

EspeciÍicc'ção : ABO E BASE DE MADEIRA, SENDO A EASE RETANGUUR' COMPRIMENTO

MÍN\MO DE 25CM E BASE MíNIMA DE O3CM

UNIDAD E
645

C ERÁ L I U I D N AS E RSÔ ES I N Co Lo R E RD E, E R N,l E L H E MA R E LA, 7 5 0 M L

LUSTRÂ MOV L

E ca O : LUSTRA MOWL

CAIXA 370

UNIDAD E 2r5

80. TAMPA MÉDIA 3SMM P AN UE PIA LAVATORIO EVA.SILICONts U NIDADE 330

B1

ACIDO MURIATICO TRASCO COM 1 LIT RO

Es O : AClDO MURIÁT\CO FRASCO COM 1 LITRO.

BALDE PARA ESFREG O COM ESCORREDOR 2OL

És eci at7 RA LDE PA R4 EJ FRECA o CoM EscoRREDOR 20L.

7 250

t]NIDADE 24

SABONETE EM BARRA, COTÚ OLEOS HIDRATANTES E ARO MATICOS, EMBALAGEM COM

90G
IJNIDADE 615

84.

ABSORVENTE HIGIENICO INTIMO
EspeciÍicaÇã o : tNTIMO DE USO HIGIENE PESSOAI., COM ABAS, COBERTURA SLIAVE.

PAC}TE CON'TENDO I UN|DADES, PARA l:LUXa DE 100V0 DE AB.çt) O, DIURNO,

UNIDADE 40

CONDICIONADOR PARÁ CABELOS, FRASCO COM 2OOML

Especifi'ocào . COMPOSTÇAO BASICA TENSOATTVO CATtONIC o, COA DJ U VA 5
CON.t6R VA T,E, AG UA, FRAGA CIA E l)EMA -t U58.t TA C s U1ltí1C,,tS PERM T DAS.

UNIDADE 50

86.

CREME DENTAL, PESANDO 9O GRAI\ÍAS

Especüicdção : EM CREME, USO ADULTO, SEM AROMA, EMBAUDO EM AXA DE PAPEL

cÀnrÁo iusrntceDA NA EMBALAGEM DEVERÁ coNSTAR DATA DE FABRIaÇÀz

VAL|DADE E NUMERO DD LOTE

ESCOVA DEN'fAL MACIA, CERDAS DE NYLON, (]AIJO APROXIMADAM tsN1'E 16,; CM

SHAMPOO PARA CABELOS, FRASCO COM 350 ml
Especificaç'ão: coMPoslÇÃo BASIcA TENSOATIVO ANTONICO, COADI LtVANTE,

CONSE R VA TE, AG UA, FRAGAN C]A E DL'MA /s sUas7ÁNCIAS U IM c,4.t ERM TIDÉ.t

30

U NIDAD E 40
a7.

UNIDADE 50

HIPOCLORITO DE SODIO 570, CAALÂO COI\Í 5 LITROS. U N II]AIJ E 6089

r-- 'r,':r(::rr f.'rrJ') ' íra)r, r) ir l.'|ir.i. .l:l_\iilri:,1!i':ii'

Ituudâ Rio \,cnnclho 0l Celilro knr l0l]. C]il]:óBj2{-Or,(l tlidortdo.lo Crrâiátl']A

62.

68.
PACOTE

70.
622

UNIDAD E

79.

LITRO

UNIDAD E

88.



PREFEITURA D[ ELDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO - CPL

5.1, 0s produtos/serviços serão requisitados conforme a competente ordem de compra/serüço espedida pela

CONTRATANTE e deverão ser prestadas e/ou entregues na sede do município;

5.2. A CONTRATADA deverá entrega os produtos/serviços no prazo de 10 dias.

5.3. A fiscalização e aceitação do objeto serão do órgão responsável pelos atos de controle e administração do

contrato decorrente do processo de licitação, através de servido,"es da Unidade Administrativa em questão,

mediante Portaria. Sendo que os produtos e/ou serviços serão I'ecebidos depois de conferidas as especificaçôes e

quanüdades dos mesmos;

5.4, Só serão aceitos os lornecimentos de produtos e/ou serviços que estiverem de acordo com as especificações e

quantitativos exigidos, cstando sua aceitação condicionada à deüda fiscalização dos agentes competentes. Não

serão aceitos produtos cuias condições de armazenamento e transporte não seiam satisfatórias;

5.5, 0 recebimento se efetivará nos seguintes termos;

S.5.1. Proüsoriamente, pâra efeito de posterior veriticação da coníormidade dos produtos e/ou serviços com a

especiÍicação.

5.5.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quântidade do material e consequente aceitação,

6.1. Os pagamentos devidos serão realizados após a entrega dos produtos /execução dos serviços.

6.2. A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal/Falura com descrição do objeto e quantidade discriminada e

acompanhada da requisição dos mesmos.

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

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

vencimentos.

7.1- O prazo de Vigêncla será de âté í 2Ídozel meses. a parür de sua data e assinaturas prorrogáveis nos

termos da legislação Vigente,

8,1. A qualidade dos produtos ou serviços deverá ser rigorosamente àque le desffito no Termo de Referência e

Notâ de empenho, não sendo aceito em nenh uma hipótese, outro diverso daquele

--. ; - ;!.;..i.,,r',.-ir.,.i ,r' ,1rlrr.':' ,r ,:.i'. :lr,frr.,-::': rl',

RrudaRio\.nrclho 0l terlr(\ i\nr 101r.CFIr: ÔJi:J-i)1(l l.ldotàdrrdoCâr1l1rl,/\

5. PRÀZO,'FÔRMA E LOCÁL Df,

6, DO PAGAMENTO

DA CONTBÁTADÀ8, DAS

4



PREFEITURA DE ETDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTO DE TICITAÇÃO . CPL

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

trabalhistas ou de qualquer ouEra natureza.

8.3. Durante a Vigência do contrato, a CONTRATADA deverá atender prontamenLe às requisições e especificações

deste TERMO DE REFERÊNCIA, a partir da solicitação através de ordem de compra/requisição do Setor

solicitante.

8.4. Responsabilizarem-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais, fiscais,

quer municipais, estaduais ou federais, bem como pelo seguro para garanüa de pessoas e equipamenEos sob sua

responsabilidade, devendo apresenEar, de imediato, quando solicitados, todos e quaisquer comprovantes de

pagamento e quitação.

8.5. Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos ternros do art. 70 do Código de Processo Civil, no

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

Contratante.

8.6. gbrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, registro profissional de pessoal necessário, bem

como pelo cumprimento das formalidades exigrdas pelas L,eis Trabalhistas, Sociais e Previdenciárias.

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

cuja permanência seja por ela considerada inconveniente.

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

serviços objeto do presente Contrato.

8.9. Manter, na direção dos serviços, representânte ou prepos:o capacitado e idôneo que a represente,

integralmente, em todos os seus atos.

8.10. Apresentar, no caso de pessoa jurídica, a cada pagarnento, quando houver fornecimento de mão de obra, a

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

8.11. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas.

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

presente çontrato e dos serviços a ele inerentes;

8.13. Realizar os serviços com pessoal, seus empregados, devidatnente capacitados e registrados segundo as

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

8.14. Manter equipe técnica para a prestação dos serüços, assistência técnica e manutenção, durante o prazo de

execução dos serviços;

8.15. Cumprir os serviços conforme disposições do presente contratc';

8.16. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados à Prefeitura ou a terceiros, por ação ou omissão no

fornecimento do presente Contrato,

,iâíâ5',íràí: 'Ê{iICJctt,reí(]{JoÍ..vêfü.r}] í:$íJtrxr$t. oBra;oC{:S§Ni.{ÜâíP..Ií§l*.

Rua da Rio vennelho o0I - Centro -km l00. CEP: 68524-000 Eldcrado do Caraiáv?A t!



PREFEITURA DE ETDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTO DE TICITAÇÃO . CPL

8.17. Prestar as informações e esclarecimentos sempre que solicitados pela Contratante.

9.1. Responsabilizar-se pela lavratura do contrato ou outro instrumento substituüvo se for o caso, com base nas

disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações.

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

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

9.4.Zelar para que durante avigência do contrato, sejam cumpridas as obrigações assumidas corn a Contratada,

bem como sejâm rnantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigtdas na prestação.

9.5, Serão considerados para efeito de pagamento os serviços efetivamente executados pela Contratada e

aprovados pelo setor responsável pelo recebimento.

10.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da contratação é aquela

prevista neste Termo de Referência.

is§rsr.i4.l.;rir''Í3r,-.açtelc,r'io;vej*."} it5útocli?,. ün}{:Õd,x§fNHl)Ilíê./§la

Rua da Rio vennelho ' 0l - Cqrlro - knr l0tl. CEP: 68524-()00 - Eldorado do CaraiásPA
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO - CPL

ANEXO I - PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO)

PREGÃo ELETRONIco Ns XXXX/2022-SRP
srssÃo púsLrcR, ---- /---- l2ozz, AS ----H----tulN t----) HoRAS.

LOCAL: PREFEITURA MUNCIPAT DE

ID DA PROPONENTE

NOME DE FANTASIA:

NS DA CIA:

ITEM ESPECIFICAÇÔES UND QrJT
VALOR

UNITÁRIO R$
VÀLOR

TOTAL R$

A empresa: declara que:

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

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

embalagens adequadas,

o Validade da nronosta:

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

desse processo.

r Que não possui como sócio, gerenLe e direlores, servidores da prefeitura municipal de

companheiro ou parente até terceiro grau.

e ainda cônjuge,

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 anexo, desle editâl a contar do recebimento, por parte di- contratada, da ordem de compra ou documento

similar, na da Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás CÍ.P: 68524-000 - Eldorado do Carajás/PA,

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

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

LOCAL E DATA

CARI IVIBO DA E MPRESA/ASSI NATU RA D O RES PON SÁVEL

d ias.

SOCIAL:

INSC. EST.:

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM N

ENDEREÇO:

BAIRRO CIDADE:
E-MAIL:CEP:
FAX:TELEFONE:
TELEFONE:CONTATO DA LICITANTE:
CONTA BANCARIA DA TICITANTE:BANCO DA LICITANTE:

r:in/íla ,lr. si! -fuícl qu$ lc,{ics '.rejfa}r. i' súrr}o,'i'f.. íJ $:íiô .L' §iNl{)Ê icr ;slo

Rua da Rio vennelho " 01 - Cenlro '' km 100, CEP: 6852.1-01)0 - Eldcrrado do CarajásiPA
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DEPARTAMENTO DE TICITAÇÃO . CPL

OBS. serão desclassificadas as propostâs que epresentarem 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.

ANEXO rr - DECLARAçÃO DE SUJErçÃO ÀS COwOIçÕES ESTABELECTDAS NO EDITAL E DE TNEXTSTÊNCrA DE
FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAçÃO

PREGÃO ELETRÔNICO NO XXXX/2022-SRP

À
PREFEITURA M UNICIPAL DE
o(AJ PREGOEIROIA) E EQUIPE DE APOIO

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

proponente, cNPl declara expressamente que se sujeita às condições

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

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

que demonstrem integral capacidacie de executar o fornecimento cio tem preüsto.

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

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

21 de junho de 1993, e alterações subsequentes.

de LU LL

(ASSINATURA DO RESPONSÁVLL E CPF)

en'I,

lscros 4Í.}i,: 'p{iro {ruÊi (('$§i lrdjfl,li. .i 5{!il}fir}}. s n?do Cú §§Ntr#R íP-n í51ü.

Rua da Rio vennelho'01 - Ceirlro -- km l00. CEP: 68524-Q00 Eldcnado do Carajáv?A
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PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTO DE LICITAçÃO - Cel

ANExo III - MoDELo DE DEcLARAçÃo wos rERMos Do INCISo xxxIII Do ARTIGo TeDA
coNsrrrutçÃo rEorRer

pRecÂo n lrrRôrulco Ne xxxx/zozz-stP

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

, inscrito no CNPI no por interrnédio de seu representante legal o(a) sr(a)

portador[aJ da carteira de identidade ne ..........,..... e CPF n4...'.,....'......'.........., declara, para fins do

disposro no inc. v do art. ng 27 da lei ns 8.666, de 2L de junho de 1993, acrescido pela lei ns 9.854, de27 de

outubro de t999, que não emprega rnenor 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 ( ) 
t.

Idata)

[representante legal)

I Obsovação: çm mso afmativo, assinalar a rçssalva açima.

l:iciê{ ,{:l ;li., "P#ro qilâ Íc(*)í JáT$,}-1. { si},bor,l. ü §xrc dc -§{NHÍ}§ íêz í-9r{} .

Rua da fuo vennelho " 0l .- Cenlro '- knr 100. CEP: 68524-0t)0 - Eldoado do CarajásrPA



d,t
Etdrí$âilo

do Carajás
PREFETTURA DE EIDORAD(} DO CARAIÁS

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO - CPL

ANExo rv -DEcLl\RAÇAo DE ELABoRAçÃo TwuTnENDENTE DE pRoposrÀ [MoDELo)

pRncÃo nlurRôrutco Ns xxxx/zo2z-sRP

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

(identificação complera da licitante), para fins do disposto no edital de licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Ns

,<XXX/2O22.-SRP, declara, sob as penas da lei, em especial o art.299 do código penal brasileiro, que:

A) A proposta apresentada para participar do PREGÃO ETETRÔNICO Ne XXXX IaOZZ-SRP, foi elaborada de

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

indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de faLo do PREGÃO

ELETRÔNICo Ns xxxx/2O22-sRP, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

B) A intenção de apresenrar a proposra elaborada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO Ne )OüX/2022-SRP

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

ELETRÔNICo Ns xxxx/2o22.-sP.P,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 Ne XXXX /2O22-SRP quanto a participar ou não da referida

licitação;

D) Que o conreúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO ELSTRÔNICO Ne >§XX/zOzz-SRP não

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

potencial ou de fato do PREGÃO ELETRÔNICO No XXXX/2022-SRP antes da adjudicação do objeto da referida

licitação;

E) Que o conreúdo cla proposra apresentada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO Ne >(il<X/2O22-SRP não

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

município de antes da abertura oficial das propostas; e

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

para firmá-la.

Í;(-'ro* ,í-l zi.r-'piitü, i?ur: Íê{rô.}^ yejünt Ê ssrbont. $ $tds {É:.§$'ifrl}& ii* s{cr

Rua da Rio vennelho ' 0I - Centro - km 100. CEP: 68524-000 - F.ld<rado do Carajáv'PA
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DEPARTAMENTO DE LICITTÇÃO - CPL

REPRESENTANTE LEGAL

ANExo v - DECLARnçÃo oo poRTE DA EMnRESA (MrcRoEMpREsA ou EMnRESA DE pEeuENo poRTE)

pRncÃo E r.prnôrurco Ne xxxx/ zozz-sRP

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

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

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

microempresa ou empresa de pequeÍro porte, nos termos do arL 3e da lei complementar ne 723 de 14 de

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

nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4s do art. 3s da lel complementar ns 123 de 1-4 de dezembro de

2006.

declaro, para fins daLC L23/2006 e suas alterações, sob as penalidades desta, ser:

( ) Microempresa - receita bruta anual igual ou inferior a 360.000,00 e estando ap[a a fruir os beneíícios e

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

3s da lei complementar ne 123/06 alterada pela LC t47 /2014.

( ) Ernpresa de pequeno porte - receita bruta anualsuperior a 3ó0.000,00 e igual ou inferior a 4,800.000,00

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

das vedações legais impostas pelo § 4q do art. 3e da lei complernentar ne 723 /06 alterada pela LC L47 /20L+.

observações:

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

L23,de L4 de dezembro de 2006;

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

nos termos da LC nq n3 /2006, ou a opção pela não utilização do direito de tratamento diferenciado.

LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO REPRESEN'IANTE LEGAL

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

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Ijor{}, 4}"ài' "Ê,i"'r'o r}Uê Íc,írcÍ r*.}âr}3 r} serbsr,r. § $:{i* dc SINHi}í? í€r içte
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CRC: _

ANEXOVI - D DE IDO!'IIIDADE

Ao REDIGIR A IRESENTE DECLARAçÃ0, o pRopoNENTs navsRÁ urrlrzAR poRuul,ÁRto coM TTMBRE DA

PROPONENTE.

pRscÃo rlsrRôt{tco No xxxx/2022-sRP

À
PREFEITURA M UNICIPAT DE
o(AJ PREGOETRO(A) E EQUIPE DE APOIO.

A empresa ...., inscrita no CNPf nq per intermédio de seu representante legal o

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

recebido do município de uf ou de qualquer outra ent'dade da administração direta ou indireta, em

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

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

com a administração federal, estadual e municipal.

EM, DE DE2022.

IASSTNATURA DO RESPONSÁVl.l r Cpr)

ljür$t,{:t;,'ilr'"piirâÇriÉli('{Ja'.;rÍ*1i**: *sr*beinr. #l§d${:iriaS§&}'lS.qIêJi§}e.:.
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ANEXO vII - nTcMNEçÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQU rsrros DE HABILITIçÃo. (MoDELo)

pRrcÃo nlnrRôruIco Ns xxxx/zozz-sRP

A .[razão social da empresa), CNPf ne....."'. localizada à

declara, em conforrnidade com a lei ne 1.0.520/02, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este

cerrame ticitatório na pREFEITURA MUNICIPAL DE /uF - PREGÃo sLnrRÔNICo Ne xxJ<xlTozT'

SRP

EM,_DE_D82022

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEi U Crnl

tjorâ§ 4 r â!r' -pâfê {ue ro$o$ v€}*,!l É: .sírrb*r? § nI(,"{ c{:' §§NH(}R lc)l ísla:.

Rua da Rio vennelho . 0l centro - km t00. cEP: 68524{00 - Eldcrado do carajáv'PA
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ANExo VIII DECLARAçÃO DE NÃO vÍruculo coru óRcÂo PúBLICo

A empresa portador do CNPf ns . tendo como seu sócio

representante 

-portador 

do CPF na-- declaro, para os fins que se fizerem

necessários, que não possuo únculo, direta ou indiretamente, com a Administração Pública de Eldorado do

Carajás-Pa ou, em conformidade com inciso XVI do arügo 37 da Constituição Federal'

EM,-- DE- 
-DE2O22

(ASSINATURA DO RESPONSÁVF:L E CPF)

r)'r(,iô CL$ SÊ&t'lÜl{ íê.7 i§ê
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ANEXO IX MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS DE PREçOS No

PREGÂo nt,rtRôwtco trls
Aos __ dia(s) do mês de ____de dois mil e vinte e dois, o Município de Eldorado dos Carajás, através da

Prcfeitura Municipal de Eldorado dos Carajás, nos tcrmos da Lei 8666/93 Lci nq 10.520, de 17 de;ulho de 2002,

publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, Decreto 10.024 de 20 de set€mbro de 2019, decreto Ne 7.892, DE 23

DE IANEIRo DE 2013, DECRETO 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,

OBJETO: Sistema de registro de preços para a contratação de empresa para fornecimento de

aquisição de material de timpeza para atender as nccessidadcs da prefeitura e diversas

secretarias fundos municipais do município de Eldorado do Caraiás e conforme especificações e

quantidades constantes no termo de referência'

tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa(s) cuja(s) proposta(s) foi classificâda(s) em primeiro lugar

no certame supracitado.

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

entregues apenas as quantidades solicitadas pela Prefeitura Municipal de Eldorado do carajás, de acordo com a

necessidade da mesma, nos

XXXXXXXXIL\XXXXXXX, C.P.F. nq )O«XXXXXXXX e R'G nq XXXXXXXXFüO{XXXX

c USUIE SNCUTTON . DA VALIDADE DOS PREÇOS

locais determinadas nas ordens cle compras

C.N.P.J. nq XXxXXXXxxXXxxxX, represenmda

ou

neste

serviços. Empresa:

ato pelo[a] Sr[a).

':'.r!rr.':r ir |t:i/) rl' r'''IÀ | r:'i i;r'i'ii"

Cefllro knr 10i,. llfP a)3i21_ )1)0 Lldoriilo Jo Crrâlar'PA

VALOR
TOTAL R$QUT.

VALOR
UNITÁRIO Rit]NTDESPECIFTCÀÇÔESITEM

t{ua dâ Itio vc nclho"ol

A presente Ata de Registro dc Preços tcrá validade por 1.2 (dozeJ meses contados a partir da sua assinatura,

duranteavigênciadaAta,ospreçosregistradosserãofixoseirreãjustáveis,excetonashipótesespreüstâsnos

artigos 17 e 18 do Decreto ne 7 ,892 /2013 e devidamente comprovadas as situações previstas na alínea "d" do

inciso ll do arL 65 da Lei ne 8.666/1993

Parágrafo primeiro: l-lurante o prazo de valiclade desta Ata de Regi§tro de Preços' a coutratante não estará

obrigadaaadquiriro§produtoscitadosnaCláusulaPrimeiraexclusivamentepelosistemaRegistrodePreços,

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 paftir da assinatura da Ata de RegisB'o de Pt eços o fol necedor assume o contpromisso de



EtdtiÍàiito
do Carajás

PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJAS
DEPARTAMENTO DE UCrTAçÃO - CPL

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

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

quaisquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA TERCEIRÁ. DA UTILIZAçÀO DA ATA DE REG ]STRO DE PREçOS

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

Municipal que não tenha participado do certame licitâtório, 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 interesse iunto ao Contratante, para que este

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

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

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

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

parágrafo tercêiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou

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

parágrafo quartoi Os quantitativos referente as adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na

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

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

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTRECA

O recebimento, o local e o prâzo de entrcga do matéria deverão ocorrer cm de 10 dias corridos acordo com as

especificações contida§ na ordem de compras/serviço ou nota dê empenho, de acordo com a nêcessidâde e

interesse da secretaria solicitante podendo ocorrer em qualquer parte do município,

CúUSULA QUINTA. DO PAGAMENTO

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 6A524 000, para Íins de pagamento, mediante ordem

bancária creditada em conta corrente do fornecedor, a partir do 15e (décimo quinto) dia úül 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 de empresas declaradas como ME ou EPP no

período máximo de 30 (trinta] dias para cada parcela da obrigação, e em consonância com a respectiva

disponibilidade orçamentária.

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

Itur da ltio vclrnello lrl Ccnlro kni l()rl.('lil': 63i:1-(xr0 Il.lor.tdo Llo C.lruir§'l']1\
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com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal e relaüva à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia por

Tempo de Serviço IFGTS) e à Justiça do Trabalho (CNDT), demonstrando situação regular no cumprim€nto dos

encargos sociais instituídos por lei,

3. A Prefeiturâ 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 condiçôes ou estiverem em

desacordo com as especificâções âpresentadas e ac€itas.

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

a multâs ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Pregão Eletrônico/SRP.

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

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

pagamento.

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

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

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

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

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

seguinte:

EM=txNxVP

Ond e:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre â data prevista parâ o pagamento e a do eferivo pâgamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

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

I = (TX)/365 => t=(6/700)1365 => I=0,0001644

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

6.1 - A compensâção finânceira prevista nesta condição será incluÍda em faturâ a ser apresentada posteriormente.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIçÕES DE FORNECIMENTO

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

serviços.

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

entrega deles decorrente estiver previstâ 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.

r.tr:,r.:!,ri .'r:,..rrrirr.|;r.r-r,)r.,cíil):rir,::ili,a:r:,11.'À;i.;a'í.:.4lli,

I{ulr dx Ilio\§nn,.:1lro'()l aelúo k r l0r).(il:l): Ô352J-()rl0 llldorado do Cltrâiâ!PA
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clÁusulR sÉrrun - DAs pENALIDADES

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

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

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

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

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

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

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

rnáximo de 15 [quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmettte;

III - multa de 1r}o/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 L5 (quinzeJ dias co,ridos, contado da comunicação oficial, sem

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

objeto o qual foi registrado os prazos,

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

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

da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a pr(ipria 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 documentação falsa, ensejar o retardamento da

execução do seu objeto, não mantiver a proposta, ralhar ou fraudar t.a execução do objeto pactuado, comportar-se

de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

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

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

processo, no prazo de 05 (cincoJ dias úteis.

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

responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela

Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da

entidade contratante, e no caso de suspensão de licitar, o licitante .leverá ser descredenciado por igual perÍodo,

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

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREçOS: Quando, por moüvo superveniente, o preço registrado

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

l:iílj§.\ ,[Í;:i]' "§âl'ü üll(: k)úd ; vÉi§,u { $0ÚÜ,T't $ nl{,àc cs .§fful*},? íê: i§ro
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8.1 Convocar o contratado visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo

mercado;

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

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

8.4 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o classiÍicado, mediante oferta de

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

8.5 Liberar o contratado do compromisso assumido, sent aplicacão de sanção administrativa, desde que as

justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de compras;

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

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

Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

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

restabelecer as condições originalmente pactuadas.

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

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

majoração de seus encargos.

8.10 Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior,

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

memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessadâ.

g,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 ternpo da formulação/aceitação da proposta, bem como

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

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

prazo de um ano.

8.12 Não será concedida a revisão quando:

8.13 Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;

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

ou após a finalização da vigência da Ata;

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

interessada;

g.16 A parte interessada houver incorrido em culpa pela rnajoração rle seus próprios encargos, incluindo-se, nesse

âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento'

l.joior4tr,-,"Firtli7ur,-ftxlrrst't11*itl *js$,§ünt..$$rdo{Í$S{ft*}+{}Êi§"if lslo.
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CúUSULA NoNA - DAs CoNDIçÕES DE RECEBIMENTO DO OBIETO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

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

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

pelâ contratante.

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

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

acompanhados das respectivas notas fiscais;

Parágrafo Segundo; Serão recebidos da seguinte formar

| - Provisoriamente, no ato de enFega, pâra efeito de posterior verificâção da conformidadê dos serviços ou

produtos com as especificações constantes da proposta da empresa.

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

aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definiüvo assinado pelas partes em até 5 (cincol dias

úteis após o recebimento provisório.

CLÁUSULA DÉCTMA. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

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

especÍfico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

A pedido, quando:

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

maior;

. o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequívcl em função da elevação dos preços de

mercado dos insumos que compõem o custo do serviços.

o Por iniciativa do Ministério da lustiça, quando:

. não aceitâr reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praücados no

mercado;

o perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnicâ cxiSida no processo licitatório;

. por razões de interesse público, devidamente, motivadas e iustificadasj

o não cumprir as obrigaçóes decorrentes da Ata de Registro de Preços;

. não comparecer ou se recusar a r€tirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro

de Preços;

. caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parciâl das condições estabelecidas nâ Ata de

Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA . DA AUToRIzAçÃo PARA AQUISIçÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA
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ou sERvlços

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

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

ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitânte.

CIáUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DoS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÔES

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

superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até 25% (ünte e cinco por cento) de acordo

corn o § 1q do art. 65, da Lei na 8.666/93.

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

razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.

Parágrafo Segundo: A supressão dos serviços ou produtos registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial, a

critério da Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4q do artigo 15 da Lei ne 8,666193.

crÁusulA DÉctMA TERCEIRA - DOS PREÇOS DOS rTENS DE FORNECIMENTO OU SERVIçOS

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

Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$J, serão Íixos e irreajustáveis pelo período de 12 fdoze) meses,

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

CIÁUSULA DÉCIMA QUARTA. DAS OBRIGAçÕES DO FORNECEDOR

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

registro de preços, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da na[ureza da atividade.

CúUSULA DÉCIMAQUINTA - DAS OBRIGAçÕES DA CONTRATANTE

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

Parágrafo Primeiro: Eíetuar o[sJ pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva

entrega dos produtos e emissão do Termo de Recebimento.

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fisçalizar a execução do objeto licitado por intermédio do fiscal especialmente

designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações,

cúusuLA DÉcIMA sExrA - DAs DIsPosIçÔEs FINAIS

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

Ls lugar.

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

constantes das Leis ne 8,666/93 e L0.520/2002 e demais normas apricáveis.

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

indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.
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Parágrafo Terceirol As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirirnidas

administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidatle de Eldorado dos Carajás, com exclusão de

qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrurnento em 2 (duas) vias de igual teor e forma,

na presença das testemunhas que também o subscrevem.

Eldorado dos Carajás - PA, em 
- 

de 

- 

de 

-.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CARAIÁS

CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

CNPJ N"
CONTRATADA
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ANEXO X

MINUTA DE 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 e 0l- - Centro - km 100, CEP: 68524-000,

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

inscrita no CNPJ [MF) sob o n.q estabelecida doravante denominada

simplesrnente contratada, neste ato representada por portador da Cédula de ldentidade n.s

e CPF [MF) n.o , celebram o presente eontrato, 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 8.666/1.993 e 1.0.520/2002,DecreLo L0.024 de 20 de Setembro de

2019 e suas alterações posteriores, mediantc as cláusulas e condições que se seguem:

crÁusuur PRIMEIRA - DO OBIETO

1. O presente conüa[o tem como objeto: Sistema de registro de preços para a contratação de empresa

para fornecimento de aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da

prefeitura e diversas secretarias fundos municipais do município de Eldorado do Caraiás e

conforme especificações e quanüdades constantes no termo de referência.

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

do contrato é de R$

ITEM ESPECTFTCAÇÕES T,ND QrJ'I
VALOR

UNITÁRIO R$
VALOR

TOTAL RS

2. Os quantitativos indicados na Planilha consLante do Anexo do r:dital 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 contrato correrão por conta da dotação orçamentária: XXXXXXXXXXXX

CLÁUSUUT 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 autot'izados para execução

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

nq 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nq 8.666/93 Decreto 10.014 de 20 de Setembro de201,9.

cúusulA eUINTA - DA ExECUçÃo Do coNTRÁTo

l. A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos

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

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

do rnesmo diploma legal.

CLÁUSULASEXTA. DAVIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

'1,. A vigência deste contrato será --l-/-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 termos do art 57, inciso lV c/c artigo 65 da Lei

Federal ns 8.666193 desde que satisfeitas as exigências legais e regulamentares, previamente justificadas.

CúUSUIJTSÉUUE- DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

1. Caberá ao contratante:

l.t - permitir acesso dos técnicos da contratada às instalações do contratante para execução dos serüços

constantes do objeto;

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

1.3 - rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou ern desacordo com as especificações constantes do

Anexo I do edital do Pregão eletrônico n." 

-f -;1.4 - impedir que terceiros execuLem os serviços objeto deste contratoi

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

pregão n." 

-/ -e 
conforme cronograma da secretaria requisitante.

L.6 - atestar as faturas correspondentes e supervisionar o serviço, por intermédio da secretaria de serviços gerais

do contratante.

CI/íUSUUT OITAVA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

1. Caberá à contratada:

1.1 - responder, em relação aos seus técnicos, por todas as despet;as decorrentes da execução dos serviços, tais

como:

a) salários;

bJ seguros de acidente;

c) taxas, impostos e contribuições;

d) indenizações;
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e) vales-refeição;

íJ vales-transporte; e

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

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

porém sem qualquer ünculo empregatício com o órgão;

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

imediatamente quatquer um deles que seja considerado inconvenietrte à boa ordem e às normas disciplinares do

contratante;

i,.4 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente aos móveis, e outros bens de propriedade do

contrâtante, quando esses tenham sido ocasionados por seus técnicos durante a prestação dos serviços alvo deste

contratoj

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

recinto do contratante;

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

efetuados referentes ao objeto em que se verificarem vícios, defeit<rs ou incorreções resultantes da execução ou

dos materiais usados;

1.7 - refazer os serviços 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 obieto deste contrato;

l.g - submeter à Íiscalização do contratante de todos os veículos a serem empregados nos serviços antes da sua

execução;

1,15 - comunicar à secretaria quais quer atraso referente a entregl desde fundamentado e justificado. Podendo

ser aceito ou não.

1,.16 - manter-se em compatibilidacle com as obrigações a serem assurnidas e com todas as condições de

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

cLÁusuLA NoNA - DAS OBRIGAçOES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

t. Àcontratada caberá, ainda:

1,1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na

legislação social e rrabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não

manterão nenhum vínculo empregatÍcio com o contratante;

l.Z - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação

específica de acidentes do trabalho, quando, ern ocorrência da esirécie, forern vírimas os seus empregados no
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decorrer do desempenho dos serviços ou em conexão com eles, âinda que acontecido em dependência do

contratante;

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

originariâmente ou vinculados por prevenção, conexão ou continência; e

1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução deste

contrato.

2. A inadimplência da contratada, com referência aos encargos estabelecidos no item antetior, não transfere a

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

razão pela quâ1 a contratadâ renuncia expressâmente a qualquer vínculo de solidariedade, âtiva ou pâssiva, com o

contratante.

cúUSULA DÉcIMA. DAS OBRIGAçÕES GERAIS

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

l.L - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do contrâtante

durante a prêstação dos serviços, obieto deste contrato;

1.2 - é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca dest€ contrato, salvo se houver

préúa autorização da Administração do contratânte;

1,3 - é vedada a subcontratação de outra empresa para a prestação dos serviços obieto deste contrato.

1.4- Arcar com todas as revisões durante a garantia.

cLÁUsULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAçÃO

l-. A execução dos serviços obieto deste contrato será acompanhada e fiscalizada por do contratante, desig-nado

para esse fim.

2. O servidor do contratante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos

seryiços, determinando o que for necessário à regularização dâs faltas ou deÍêitos observados.

3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a

autoridade competente da Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás, em tempo hábil, para a adoção das

medidâs convenientes.

4. A contratada deverá manter preposto para representá{a durante a execução deste contrato, desde que aceito

pela administração do contratante.

cúUsULA DÉCIMA SEGUNDA. DA ATESTAÇÃO

1. A âtestação da execução dos serviços caberá à servidor do contratante designado para fim representando o

côntratante.

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA . DA DESPESA
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1.As despesas decorrentes do fornecimento do objeto licitado correrão por conta da Dotação Orçamentária Própria

do(s) Órgãos que compõe a Administração Publica Municipal. XXXXXXXXXXXXXXXX

CúUSULA DÉCIMA QUARTA - DO PAGAMENTO

1. Executados e aceitos os serviços, a contratada apresentará a Nota Fiscal/Fatura no Setor Financeiro da

Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás, situado na Rua da Rio vermelho s 0L - Centro - km 100, CEP:

68524-000, para fins de liquidação e pagamento, rnediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque

nominal ao fornecedor, até o 30q (trigésimo) dia útil contado da entrega dos documentos.

2. O contratante reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços executados não

estiverern de acordo com a especificação apresentada e aceita.

3. O contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações

devidas pela contratada, nos termos deste contrato.

4. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação

financeira e previdenciária, sem que isso gere direito a alteração de preços, compensação financeira ou aplicação

de penalidade ao contra[ante.

5. O prazo de pagamento da execução dos serviços será contado a partir da data final do período de

adirnplemento 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 taxa de compensação financeira devida pelo contratante, entre a data

acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a aplicação da

seguinte fórmula:

EM=lxNxVP

onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data preüsta para o pagarxento e a do efetivo pagarnento;

VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;

| = Índice de compensação financeira, assim apurado:

I=TX ==> I=(61L00) ==> I=0,0001,6438

365 365

TX - Percentual da taxa anual = 6%o

5.2 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída na fatura do mês seguinte ao da ocorrência.
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5.3 - O pagamento mensal dos serviços somente poderá ser efetuado após a apresentação da nota fiscal/fatura

atestada por servidor designarlo, conforme clisposto no art. 67 daLei n.e 8.666/93, e verificação da regularidade da

licitante vencedora junto à Seguridade Social - CND e ao Fundo de Garanüa por Tempo de Serviço - CRF.

cúUsULA DÉCIMA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

1,. O presente conErato poderá ser alterado caso haja interesse da administração , nos casos previstos na Lei n.a

8.666/93, desde que haja interesse da Administração com a apresentação das devidas f ustificativas.

CúUsULA DÉCIMA SEXTA. DO AUMENTO OU SUPRESSÃO E REAIUSTES

1. No interesse da Administração do contratante, o valor inicial atualizado deste contrato poderá ser aumentado

ou suprimido ato o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no arügo 65, parágrafos 1q e 2e, da

Lei n.q 8.666/93.

L.L - A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condiçÕes contratadas, os acréscimos ou supressões que se

fizerem necessários; e

1.2 - nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, exceto as supressões

resultantes de acordo entre as partes.

1.3. Os valores contratados poderão ser reajustados a cada período de 12 (doze) rneses de execução do Contrato,

rnediante solicitação da Licitante Vencedora, considerando o IPCA.

1.4. O reajuste deverá ser solicitado mediante Processo Administralivo protocolado na secretaria de Finanças,

anexando documento que o justifique, devendo ser apostilado ao Contrato nos termos do § 8s do artigo 65 da Lei

Federal ns 8.666193.

1.5. Toda alteração de valor contratual devera acontecer mediante fundamentação na lei 8666/93 e demais

legislação vigentes, sernpre motivada e justificada.

cLÁUsUtA DÉCIMA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

1. 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 centr,J por dia e por ocorrência, até o máximo de

10o/o {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

préúa defesa, aplicar à contratada as seguintes sanções:

2.t - advertência;

2.2 - multa de L00/o (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto

contratado, recolhida no prazo de L5 (quinze) clias corridos, contado da comunicação oficial;
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2.3 - suspensão temporária de participar em licitação e impedl,nento de contratar com a Administração do

CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (doisJ anos;

2.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarern os

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

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a administração do contratante pelos

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

3. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a contratada estar,i sujeita às penalidades tratadas nos itens 1 e

2 desta cláusula:

3.1 - pelo atraso na execução dos serviços, em relação ao prazo proposto e aceito;

3.2 - pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execução dos serviços, que vier a ser

rejeitado, caracterizada se a subsütuição não ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data da rejeição;

e

3.3 - por recusar refazer qualquer serviço que vier a ser reieitado caracterizada se a medida não se efetivar no

prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de reieição.

4. Além das penalidades citadas, a contratada Íicará 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 mencionadas.

6. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a

Administração do contratante, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública

poderão ser aplicadas à contratada juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem

efetuados.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RESCISÂO

1. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a8O daLei

n.s 8.666/93.

1.1 - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o

contraditório e a ampla defesa.

2. A rescisão deste contrato poderá ser:
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2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da administração do contratante, nos casos enumerados nos incisos

I a XII e XVII do artigo 78 da lei n.e 8.666/93, notificando-se a contratada com a an[ecedência mínima de 30

(trinta) dias corridos;

2.2 - amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a administração do contratante; ou

2.3 - judicial, nos terrnos da legislação vigente sobre a matéria.

3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da

autoridade competente.

CLÁUSULA DÉCIMA NoNA - DA VINCULAçÃo AO EDITAL E Á PROPOSTA DA CONTRATADA

1,. Este contrato fica vinculado aos termos do Pregão Eletrônico n.e 

-/ 
-- e aos termos das propostas da

contratada.

cúUSULAvIGÉSIMA . DO FORO

1. As questões decorrentes da execução deste Instrurnento, que não possam ser dirimidas administrativamente,

serão processadas e julgadas no Foro da cidade de Eldorado dos Carajás, com exclusão de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja.

2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lawou-se o presente contrato ern 03 [três) vias de igual teor e

forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes,

contratante e contratada, e pelas testemunhas abaixo.

Eldorad<, dos Carajás - PA, em _ de 2022

CoM-RATANTt' CONTRAI'ADA

TESTEMLINIIAS

2.
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