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EDITAT PREGÃO ELETRÔNICO
PREGAO ELETRONICO N9 9/2O23-OO4 PMEC
PROCESSO ADM N9 9/2O23-OO4-PMEC
DATA DE ABERTURA: 31/01/2023
MODO DE DISPUTA: ABERTO
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o rrlutulcÍpIo DE ELD0RADo oos cannlÁs, ToRNA pÚgLlco, PARA CoNHECIMENTo Dos INTERESSADOS,

QUE A PREFEITURA MUNICIPAL, RTILIZRRÁ LICITRçÃO, PARÂ REGISTRo DE PREços NA MoDALIDADE
pREcÃo, NA FoRMA ELETRôNICA, coM cRtrÉruo DE fULcAMENTo MENoR pREço poR LorE, Nos
TERMOS DA LEI N9 10.520, DE 17 DE IUTHO DE 2002, DO DECRETO N9 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE
2019, DO DECRETO N9 7.746, DE 05 DE JUNHO DE 2OI2, DO DECRETO NO 8.538, DE 06 DE OUTUBRO DE
2015, DECRETO 7892, DECRETO Ne 9.488/18 APLICANDO-SE, SUBSTDIARIAMENTE, A LEI Ns 8.666, DE21-
DE JUNHo DE 1993, s ls pxlcÊNCIAS ESTABELECIDAS NEsrE EDITAL. LEI coMeLEMENTAR Ns 123106 E

t+7/zol4, SUBSIDIAR|AMENTE, pEu\ tEt Na 9.666193 E DEMAIS LEGtSLAçÃo, soa as cottolçôes
EsTABELECTDAS NESTE ATo coNvocRróRro E ANExos.

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

rnonitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica
wwr,v.portaldecomprasnuhlicas.cnm.br. 0 servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o
processo licitatório; receber, examinar e decidir as irnpugnações e consultas ao edital, apoiado pela sua equipe
responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da proposta corrr
os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de habilitaçâo;
receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão;
indicar o vencedor do certame; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente
instruído a autoridade responsável pela adjudicação e propor a homologação,

ÓncÃos INTERESSADoS: SECRETARIA DE SAUDE DE ELDORADO DO CARA|AS

DATA E HORA DE INICIO DAS PROPOSTAS: 12 H:00 M DO DIA L9/OL/2O23 (HORÁRrO DE BRASÍLrA)
DATA E HORA LIMITE PARA IMPUGNAÇÃO: 12 H:00 M DO DIA 26lOt/2O23 (HORÁR|O DE BRAS|LTA).

DUVIDAS E ESCUIRECIMENTO 12 H:OO M DO DrA 26/01/2023 (HOR-ÁRIO DE BRASÍLrA)
DATA E HORA FINAT DAS PROPOSTAS: 14 H:00 M Do DIA 31/ot/2o23 IHORÂRIO DE BRASILIA).

DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS -
SESSÃO PÚBLICA:

14 H:01 M DO DIA 3t/O1/2O23 (HORÁRIO DE BRASÍL|A)

wwrv.po rtald eco rnp rasp uLrlicas.com.[rr

VALORORÇADO stGrLoso

MODO DE DISPUTA
ABERTO

2. DOOB|ETO

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Sistema de registro de preço para

eventual e futura contratação de empresa especializada na realização de exames laboratoriais, visando

atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de El«torado do Carajás -P,{.

O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, obs:rvadas as cxigências contidas neste Edital e

seus Anexos quanto às especificações do objeto.
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3. DO REGTSTRO DE PREçOS.

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

constam da minuta de Ata de Registro de Preços

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

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

4,2. O cadastro deverá ser feito no Portal de Compras Públicas, no sítio qrt*:tt.#*r:{uldqcqrr§]fltrspg]hffcr,§,t.utrr.lrt';

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

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

Pregão.

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

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

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

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

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

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

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

desatualizados.

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

habilitação

5. DA PARTTCTPAçÃO NO PREGÃO.

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

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

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

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

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

5.3, NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO oS INTERESSADOS:

5.3.3, Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

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

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

responder administrativa ou j udicialmente;

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

5.3.7. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou ern processo de dissolução ou liquidação;

5.3.8, Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

5.3.9. Organizações da Sociedade Ciül de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição [Acórdão 4f
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5.4. coMo colntçÃo IARA PARTtctreçÃo no pnscÃo, A LrcrrANTE ASSINALARÁ "srrra" ou "uÃo" EM cAMpo
pnópRIo Do stsrEMA rLETRôr,rrco, RELATTv0 AS SEGUINTcS oecLlnaçÕEs:

5.4.3. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3" da Lei Complementar na 723, de 2006, estando apta a

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

5.4.3.7. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a

assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame;

5.4.3.8. Nos iLens 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 ns 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno

porte.

5.4.4. Que esÍá ciente e concorda com as condições contidas no Edital 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 editalícias;

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

ocorrências posteriores;

5,4,7, Que não emprega menor de L8 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de

16 anos, salvo menor, a parür de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7", XXXIII, da

Constituição;

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

de 16 de setembro de 2009.

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

observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1e e no inciso III do art" 5e da Constttuição Federal;

5,4.10. Apresentar o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores. SICAF. Junto a documentação de

habilitação devidamente atuali zado sem pendencias.

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

lei e neste Edital.

6.DAAPRE§ENTAçÂoDAPRoFosTAEDosDocUMENTosDEHABItITAçÃo.

6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente 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 para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de

envio dessa documentação.

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

chave de acesso e senha.

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

que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do arl 43, § 1s da LC nq 123, de 2006.
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6.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sisterna eletrônico durante a sessão pública do pregão,

ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diarrte 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 docurnentos 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 realizaçáo dos procedimentos de negociação e julgarnento da proposta.

6.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão

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

7. DO PREENCHIMENTO DAPROPOSTA

7.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchirnento, no sistema eletrônico, dos seguintes

campos:

7.1.3. Valor unitário e Eotal para cada itern ou lote de itens (conforme o caso), em moeda corrente nacional;

7.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as inforrnações similares à especificação do Termo de

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

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

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

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

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

serviços.

7.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa cle lances, serão de exclusiva responsabilidacle

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

outro pretexto.

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

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

públicas, quando participarem de licitações públicas;

7.7. Será desclassificada a empresa que apresentar identificação Ca empresa tais como razão social ou nome

fantasia que venha indicar a mesma.

8. DÀ ABERTURA DÀ §E§SÃO, CLA§SIFICAçÃ{) DA§ PROPOSTAS E ORMUITA{ÃO D§]]IJTNCES.

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

local indicados neste Edital.

8.2. O[aJ Pregoeiro(aJ 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

especiÍicações lécnicas exigidas no Term«r de Referência,

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

real por todos os participantes.

8,2.5, A não 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 [roca de mensagens entre o(a) Pregoeiro(a) e os lici[antes.

8.5, Iniciada a etâpa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema

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

8.5.3. 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.

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

lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 0,50 cinquenta

centavos.

8.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesrno licitante não poderá ser inferior a vinte [20) segundos e o

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

descartados pelo sistema os respectivos lances.

8.L0. Será adotado para o envio de lances no pregâo eletrônico o rnodo de disputa "ABERTO. em que os

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

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

sessão pública.

8.L2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá

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

intermediários.

8.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida no lote anterior, a sessão pública encerrar-se-á

automaticarnente.

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

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

consecução do melhor preço,

1. Em caso de falha no sisterna, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados

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

primeiro,

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

lance registrado, vedada a identificação do licitânte.

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

eletrônico poderá permanecer acessivel aos Iicitantes para a recepção dos lances.

8.18, Quando a desconexão dt.: sistema eletrônico para a pregoeira persistir por tempo superior a dez minutos, a

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

participantes do certame, publicada no Portal de Compras Públicas,

http://www.portaldecomnrasnüblicascom.hr. quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura. E

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

participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

8.19. Caso o licitante não apresent€ lancet concorrerá com o valor de sua proposta.

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

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

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

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

assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC ns 123, de 2006,

regulamentáda pelo Decreto nq 8.538, de 2075.

8,21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na

faixa de até 5%o (cinco por centol acima da melhor proposta ou melhor lance serão considerâdâs empatadas com a

primeira colocada.

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

desempate, obrigâtoriâmente em valor iníefior âo da prjmeirâ colocada, no prazo de 5 (cinco] minutos

controlados pelo sistemâ, contados após â comunicação automática para tanto,

8.23. Caso â 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 570 (cinco por cento], na ordem de classificação, para o exercicio do mesmo

direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

8,24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pcqueno porte que se

enconkem nos intervâlos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se

identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

8,25, Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o

critério de desempa!e será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preíerência,

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

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

modo de disputa aberto e fechado.

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

§ 2q, 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;

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

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

pessoa com deÍiciência ou para reabilitado da Prevrdência Social e que atendam às regras de acessibilidade

previstas na legislação.

8.28. Persistindo o empare, 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(a) deverá encaminhar, pelo sistema

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

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

8.2g.3. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes,

8.29,4, O(a) pregoeirofal solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (DUAS) horas, envie a

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

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

8.30, Apósanegociaçãodopreço,o[a)Pregoeiro(ajiniciaráafasedeaceitaçãoejulgarnentodaproposta,

9. DAACEITABILIDÂDE DA PROPOSTA VENCEDORÁ.

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

adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo esüpulado 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

70.024/2019

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

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

(cinquenta por cento )art 48, inciso II, 1o 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 insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos

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

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

totalidade da remuneração.
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9.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade

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

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

saneanlento das propostas, a sessão pÚtblica somente poderá ser reiniciada medi ante aviso prévio no sistema com,

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

9,5. O(a) Pregoeiro[a) poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de

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

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

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

9§4 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelofa) Pregoeiro(a), destacam-se os que contenham as

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

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

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

sisterna eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta,

9,5.4.7. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à

realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais irnpressos 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[aJ Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para

a sua continuidade.

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

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

condições diversas das previstas neste Edital.

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 meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

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

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

eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 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. DA HABTLTTAçÃO.

2,1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada

em prirneiro lugar, a pregoeira verificará o eventual descunrprimento das condições de parücipação,
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especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participâção no certame ou a futura contratação,

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

10,1.3. Possuir Cadastro do Portal de Compras Públicas;

t0.1.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS e o e o Cadâstro Nacional de

Empresas Punidas - CNEP Irçrv,l11ç1ta§nünu§lalercia4ry.b11 );
10.1.5. Câdâstro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de tmprobidade Administrativa, mantido pelo

Conselho Nacional de Iustiça ( r,r rvv'r.cnj.ius. br/ ir» prLrbirlatlc_.aclm/consultar.- rcq ue L.itio. php ).

10.1.6. Lista de lnidôncos, mantida pelo Tribunal de Contas da Uniâo - TCU

h rtns:/,/i:.rntas-tlq-eôv.l:i,'olils /f?p-1 írí:0 :ij :í)

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

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

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

inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio maioritário.

10.1.7.7. Caso conste na Consulta de Situâção do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivâs

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

Relatório de Ocorrências Impeditivas 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 para manifestação previamentê à sua desclassificação.

10 1.8. Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputârá o licitante inabilitado, por falta de condição

de parücipação.

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 ns 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes

estabelecjda pâra aceitação da proposta subsequente.

2.2. Caso atendidas as condiçôes de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do PORTAL

DE COMPRÁS PUBLICAS, em relaçâô à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação

econômica financeira e habilitação técnica,

2.3. Constâtâdo o atendimento dâs condições habilitatórias, proceder-se-á a análise das exigências do'fermo 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 obieto deste certame pela Prefeita

Municipal que procederá posteriormente com a homologâção do processo licitatório.

10.1.10. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do PORTAL DE COMPRAS

PUBLICAS, para que estejam vigentes na dâtâ dâ abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a

apresentação da proposta, a respectiya documentação atualizada,
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2.3,3. O descumprimento do subitem âcima implicará â inabilitâção do licitante, exceto se â consultâ âos sítios

eletrônicos oÍiciais emissores de certiíIões íeita pela Pregoeira lograr êxito em encontrar a[sJ certidão(ôes)

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

2.4. Havendo a necessidâde de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação

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

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

2.5. Somente haverá a necessidade de comprovaçâo do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos

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

o Nâo serão âceitos documentos de habilitação com indicâção de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente

permitidos.

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

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

comprovâdâmente, forem emitidos somente em nome da matriz,

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

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

contribuiçôes.

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

relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

1O.2. HABILITAÇÂO JURÍDICA:

10,2.3. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da

Junta Comercial da respectiva sede;

10.2.4. Em se tratando de microempreendedor individual - MEI; Certificado da Condição de

Microempreendedor lndiüdual - CCMBI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autênticidade no

sítio wlvw tôat;tldôetlnrl"pn Íl cdor orr.b r

10,2.5. No caso de sociedadc cmpresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato

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

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

10.2.6. lnscrição no Registro Público de Empresas Mercanüs onde opera, com averbação no Registro onde

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

10.2.7. No caso de sociedadc simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Ciül das Pessoas fuídicas do

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

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

aprovou, devidamente ârquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Ciúl dâs Pessoas Jurídicâs da

respectiva sede, bem como o regisl-ro de que l.rata o arl 107 da Lei ne 5.764,de l97l;
10.2.9. No caso de empresa ou sociedade estrângeira em funcionemento no País: decreto de autorização;

ljc(,\ {: ;i, 'Ê.ir r} qw looc.r veJã/ !} c sriót4t . o .ttdo lfu §fll_tn:}* íp.a ,síc
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1'0.2.1O. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação

respectivaj

L0.2.L7. Certidão de enquadramento de microempresa ou empresa de pequeno porte emitida pela junta

comerciâl do estâdo da empresa; Quando for o caso.

10.2.12. Documentos pessoais com foto dos sócios administradores, o mesmo deverá esta autenticado

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

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

10.3. REGULITRIDADE FISCAL E TRÁBALHISTA:

10.3.3. CNPf - Prova de inscrição no Cadastro Nâcionâl de Pessoas lurídicas ou no Cadastro de Pessoas

Físicas iuntamente com o QSA, conforme o caso;

10.3.4. Prova de regularidade fiscal perante a Fâzenda Nacional, mediante apresentação de certidão

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasit (RFB) e pela Procuradoria-Geral da

Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativâ da União (DAUJ por

elâs administrados, inclusive aqueles relâtivos à Seguridade Social, nos termos da Portâria Coniuntâ ns 1.751,

de 02 /1.0 /201.4, do Secretário dâ Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

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

10.3-6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a

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

Consolidãção das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-t,ei ne 5.452, de 1o de maio de 1943;

10.3.7. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa conjunta junto aos

Tributos Estaduais, emitida pela Secretâria da Fazenda Estaduâl onde a empresa for sediada;

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

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

10.3.9. Alvará de funcionâmento da sede dâ empresa.

10.3.10. Caso o licitantc detentor do mcnor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de

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

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

10.4. QUAT.TFTCAÇÂO ECONÔMtCO-FINANCEtRA.

10.4.3. Certidão Negativa de falência, de recuperação iudicial ou extraiudicial (Lei ne 11.101, de 9.2.20051,

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

esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;

10,4.4. Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado do domicilio ou sede da licitante 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 licitante emitida nos últimos 60 diasj

lsc]ü! 4r!ír 'p{?ao çllle L,{r}j vgle,}r ê sí,}ol-!l ol]1áo íJs SÍl}-ltóâ le.a islí)

Rua da tuo v€ünelho ' 0l CeIlro kn 100. CEP:68524.(100 Eldorado do CnrâjásiPA il



r;t

Jq-

Etdiífâllo
do Carajás

PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTO DE TICITAçÃO - CPt

10.4.6. tsalanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercÍcio social, iá exigíveis e apresentados

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

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

(três) meses da data de apresentâçãô da proposta;

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

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

10.4.6.8. É admissível o balanço intermediário, se decorrer rle lei ou contrato social/estatuto social.

10.4,6.9. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria

contábil-financeira, conforme dispõe o altigo 712 da Lei ne 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob âs

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

10,4.6,10, Devera âpres€ntar runto ao balanço o termo de abertura e encerrâmento do mesmo.

10.4.6.11. Certidão de regularidade do profissional (Contador) que atesta o balanço pah-imonial

dentro do prazo de validade;

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

Liquidez Geral ILG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC], superiores a 1 (um) resultântes da aplicação

das fórmulas:

;ç = Ativo Circulante + Realizávela Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo TotalSC= 

-
Pâssivo Circulante + Passivo Não Circulânte
Ativo Circulante

LC= Passivo Circulante

10.4.8. As cmpresas quc aprcscntarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez

Gerâl [LG], Solvência Geral (SGJ e Liquidez Corrente (LCJ, deverão comprovar, considerados os riscos para a

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

100/o [dez por cento] do valor estimado da contrâtâção ou do item pertinente.

10.5. QUALTFTCAçÂO rÉCrurCe-

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

boa execução de fornecimento da mesma natureza do objeto licitzrdo declarado arrematado, contendo o grau de

satisfação quanto ao nível de atendimento e qualidade, para os atestados emitido pelo público privado o mesmo

deverá ter sua assinatura reconhecida a cartório.

10.5.2 Alvará da ügilância sanitiiria, valido.

10.5.3. Declaração que se compromete com a prestação dos serviçor; conforme do prazo determinado na proposta.

10.5.4 Certificâção do Conselho Regional de Farnrácia em nome de Pessoâ ]urÍdica e Física.

10.5.7. Declaração de adimplência emitida apenas pela Secretaria de Administração, a mesma terá validade apenas

com a assinatura Secretário de administracâo. Podendo ser solicitada âtrâvés do E-mail:

,arr'.;i; , 'r.r;r. rl]L,í{:ar r,it..'r,r É:íÚorr.' írri:ajrjsilll:,;í.r,:ia,
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cpleldorad odocaraiirs(ô gmail.corn , â validade da mesma sendo emitida nos últimos 30 dias, aonde a mesma deverá

ser solicitada 24 horas de antecedência do certame.

DEMAIS DocuMENros osnrceróRto fuNTo A HABTLITAçÃo luRíDtcA
Propostâ de preços; [apresentar em papel timbraclo da empresa).

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

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

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

empresa].

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

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

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

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

10.6, A existência de restrição relâtivamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante

qualificada como microempresa ou empresâ de pequeno porte sejâ declarada vencedora, uma vez que atenda a

todas as demais exigências do edital.

A declaração do vencedor acontecerá no momento imediâtâmente posterior à fase de habilitâção.

10.7. Caso a proposta mais vantajosa seia ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de

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

trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cincol diâs úteis, após a declaraçâo do vencedor,

comprovar a regularização. 0 prazo poderá scr prorrogado por igual período, a critério dâ administrâção pública,

quando requeridâ pelo licitante, mediânte apresentação de iustificativa.
10.8. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do

licitánte, sem prejuízo dâs sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitântes

remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, segujr-se outrâ microempresa, empresâ

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

concedido o mesmo prazo para regularização.

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

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

10.10, Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, sera por não âpresentar quaisquer dos

documentos exigidos, ou aprcsentá los cm desacordo com o estabelecido ncste Edital.

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

nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficio, previsto nos artigos 44 e 45 da LC ne 723,

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

10.12, Constatado o atendimenlo às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será cleclarado

vencedor,

,.r; .ri,r:, ^.;r.rn!. iir ia1 r(,xrti,.rrir;aor:) .r,','l;í)a:,:.1;arj!r1.--rr,,.ij:,\ii,
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11. DO ENCAMINHAJTIENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

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

contar da solicitação da Pregoeira no sistema eletrônico e deverál

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

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

LL.1,.4. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

L1,.2, A proposta [ina] deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução

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

1,1.2.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marcâ, modelo, tipo, fabricante e

procedência, vinculam a Con tratada.

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

globaf em algarismos e por exlenso (art. 5e da Lei ne 8.666/93).

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 por extenso, prevalecerão es[es últimos.

71,.4. A oferta deverá ser firme e precisa, lirnitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas

de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a rnais de um resultado, sob pena de

desclassi ficação.

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 licitânte.

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

disponíveis na internet, após a homologação.

L1,,7. A administração quando etrtender que os valores est?io inexequível poderá solicitar das empresas declaradas

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

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

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

desistência do mesmo podencto ser penalizada na forma da lei.

L2.!. Declarado o vencedor e decorrida a f ase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como

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

para que qualquer licitante maniíestc a intcnção de recorrer, de forma moüvada, isto é, indicando contra qual(is)

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

72.2. llavendo quem se manifeste, caberá o(a) Pregoeiro(a) verificar a tempestividade e a existência de motivação

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

L2.2,3. Nesse momento o[aJ Pregoeirr-r(a'] não aclentrará no méri[o recursal, mas apenas veriÍicará as condições

de admissibilidade do reçurso.
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1,2.2.+. 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 prazo de três dias para apresentar

as razões, pelo sisterna eletrônico, ficanclo os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo,

apresentarem contrarrazões tarnbénr 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.

12.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constânte neste

Ediral.

13. DÁ REABERTURA DÁ SESSÃO PÚBLICA.

13.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

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

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

anulados e os que dele dependam.

L3.1,.4. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classlficado ou quando o licitante declarado vencedor

não assinar o contrato, não t'etirar o instrulnento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e

trabalhista, nos termos do art, 43, §1Ír da LC ns 123/2A06. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos

imediatamente posteriores ao encerrarnento da etâpa de lances.

L3.2. Todos os Iicitantes rernanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

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

procedi mento licitatório,

L3.2.+. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no CADASTRO DO PORTAL DE

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

14. DÁADf UDTCAçÂO E UOTVTOLOCAçÂ().

14.1. O objeto da licitação será acljuclicado ao licitante declarado vencedor, por ato do(al Pregoeiro(a), caso não

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

L4.2. Ap6s a fase recttrsal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o

procedimento licitatório.

15. DA GARANTIA DE EXECUCÃO.

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

L5.2, DAATA DE REGISTRO DIr PREÇOS.

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

partir da data de sua convocação, para ass.nar 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 preüstas neste Edital.

l;íri{}r ,íi "{i.r' 
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15.4, Alternativâmente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinâtura da Ata de

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

aüso dc reccbimento [AR] o!r meio eletrônico, para que seja assinada e devolüda no prazo de até 24 horas , a

contar da data de seu recebimentc,.

15.5. A enrpresa vencerlnra /pvs15 assinar a ata de registro de preço no prazo máximo de 24 horas a parti do

seu envio podendo a mesmâ ser assinâda digitalmente, o não cumprimento desta clausula a empesa

sofrera sanções administrativas conforme a lei.

16, DO TERT/TO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE.

16.1. Após a homologação da licita,,rão, em sendo realizada a contrâtação, será firmado Termo de Contrato ou

emiüdo instrumento equivalente.

1.6.2. O adiudicâtârio terá o prazo de 05 (CINCO) dias úteis, contados â partir da data de sua convocaçào, para

assinar o Telmo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso [Nota de Empenho/Carta

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

Edital.

16.2.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a âssinatura do

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

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

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

16.2.4. O prazo previsto no subitern ânterior poderá ser prorogado, por iguâl peíodo, por solicitação

justiíicada do adjudicatário e aceita pcla r\dministração.

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

reconhecimento de que;

16,3.3. Referida Nota está substjtuindo o contrâto, aplicândo-se à relação de negócios âli estabelecida âs

disposições da t,ei ns 8.666, de 1993;

16,3.4. A contratada se vincula ià sua proposta e às previsões contidas no editale seus ancxos;

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

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

16,5, 0 prazo de vigência da contratação se encerra no final do exercício financeiro dâ assinatura do mesmo e

poderá ser prorrogado conforne previsão no instrumento contratual ou no termo de referência,

16.6. Preüamente à contratírçâo a Administração realizará consultas para identificar possível suspensão

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

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

3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6s, II I, da Lei ns L0.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao

CADIN,

L6.7. Por ocasião da assinatrrra do contrato, será exigida â comprovação das condições de habilitação

consignadas neste Edital, as quais deverão ser mântidas pelo licitante durante â ügência do contrato.
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t6.7.3. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no

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

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

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

de regis[ro de preços.

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

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

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

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

documentos complementares e, t'eita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

17. DOREATUSTAMENTOEMSENTIDOGERAL. :

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

Referência, anexo a este Edital.

18. DO RECEBTMENTO DO OBf ETO E DA FTSCALIZAçÃO.

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

19.DA§oBRIGAçÕEsDAC0NTRATA.NTFEDACoNTRATADA,

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

20. DOPAGAMENTO.

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

2I.DASSANçOESADMINTSTRATMS. ,, ,

3.1. Comete infração adrninisirativa nos termos da Lei ns L0.520,de2002,o licitante/adjudicarário que:

21.7.3. Não assinar o tenno de contrato ou aceitar/retirar o instrurnento equivalente, quando convocado

dentro do prazo de validade da proposta;

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

21.7.5. Aprescntar documentação falsa;

21.1.6. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

21.1.7. Ensejar o retardanrento da execução do objeto;

2L.1".8. Não mantiver a proposta;

21.1.9. Cometer fraude fiscal;

2t,t.L0. Comportar-se de modo inidô;reo;

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

juízo da Administração, à rnuita moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez

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

2L.2.7. A multa prevista nesLe ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com a Prefeitura

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

as multas previstas.

ircJi]§ 4.rJ+: 
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21.3. A inexecução total ou parcial do obieto contrâtâdo, a Administrâção poderá aplicar à vencedora, as seguintes

sançóes administrativas, nos terrnos dr.r artigo Ns 87, da Lei Ns 8.666/93:

o Advertência por escrito;

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

do contratoj

. Suspensáo temporária de participação err licitâção e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de

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

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

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

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

determinantes dâ punição, ou até que sela promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a

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

14 do Decreto Ne 3.555/00.

27.4. Do aÍo que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciênciâ dâ

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

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

21.5. Serão publicadas na lmprensa 0ficial. as sanções adminiJtrativas previstas neste edital, inciusive a

reabilitação perante a Administração Pública.

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

fornecedorcs e subcontratados, se admitida à subcontratação, o maiu alto padrão de ética durante todo o processo

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

21.6.1. PARA OS PROPÓSITOS DESTA CLÁUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUTNTES PRJíTICAS;

a) PRÁTICA CORRUPTA: oterecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretâmente, quâlquer vantagem com o

objetivo de influenciâr a âção de servidor púhlico no processo de licitação ou na execução do conrâto;

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

licitação ou de execuçâo do contrato;

c) PRÁTICA CONLUIADA: [squematizar ou estabelecer um acor( o entre dois ou mais ]icitantes, com ou sem o

conhecimento de repr€sentantes ou plepostos do órgão licitâdor, visando estabelecer preços em níveis

artificiais e não-competitivos;

d) PRIíTICA COERCITIVÂ: Causar darros ou ameaçar causar darrr, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua

propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitâtório ou afetar a execução do contrâto.

e) PRÁT|cA OBSTRUTIVA: Destr.rir, lalsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações

falsas aos representantes do oÍgânismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a

apuração de alegações de prática previsLâ acima; atos cuja intenção seia irnpedir materialmente o exercício do

direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.
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zz. DlronrtlaçÃo Do cAD.ASTRo DE REsERVA"

2.1 Após o encerramento da eLapa compeLitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta

do licitante nrais bcrn classiÍicado.

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

ao licitante melhor classiÍic:Cc

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

estes serão classiíicados segundo a ordern da última proposla individual apresentada duran[e a fase compe[itiva.

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

utilizada acaso o melhor r;olocado no cel'tame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses

previstas nos artigos 20 e 21- do Decreto n" 7,BC)2/2013.

23. DA IMPUGNAçÂO AO EDITÂL E DO PEDIDO DE ESCUIRECIMENTO. ::

2.5 Até 03 (três) dias úteis antes da data c-lesignada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá

impugnar este Edital.

2.6 A IMPUGNAçÂO DEVERÁ ser realizada EXCLUSMIUENTE por FORMA ETETRÔNICA no sistema

wwr,v. u{}r&út q$r; m ura sp ubliçç:"iiçgr:l,l}I.

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

sobre a impugnação r1o prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.

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

2.9 Os pedidos de esclarecimentos leferentes a este processo licitatório deverão ser enviados o(a)

Pregoeiro(a), até 03 [três) clias útcis antcriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente

por meio eletrônico via internet, erx câmpo próprio do Sistema Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico

www. po r tiú!§comurngruhllçiu. -(:olx-b !:,

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

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

dos anexos.

Z.lt As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certâme, salvo quando

se amoldarem ao art, 21 parágrafo 4q, da Lei 8.666/93.

2.17.3 A concessão de eÍeitc suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo(a)

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

2.1,2 As resposras aos pedidos dc esclarccirnelltos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os parücipantes e a

administraÇão.

2.t3 As respostas às impugnar;ões e ,ros esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral,

serão cadastradas no sítio 1y5111-v_g-qgg.irfuçulnplaspublicas.c<lm.br, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu

acompanhamen[o.
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2.14 Não serão conhecidas as irnpugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas,

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

responder pela proponente.

z.LS A petição de impugtaçâo apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a

administração da sociedade enrpresári:, r,u procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou

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

pública ou particular [instrurnento tle nrandato com poderes para impugnar o Edital).

2.t6 Da sessão priblica do lre11âc clivuiga'-se-á Ata no sistema eletronico.

2.17 Não havendo expedientc ou ocorrenclo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na

data marcada. a sessão será arttontaticamr.:nte transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário

anterionnente estabelecido, desde que rrão lraja comunicação em contrário, pelo(a) Pregoeiro[a),

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

- DF.

2.19 No julgamento das propostas e cla habilitação, o(a) Pregoeirofa) poderá sanar erros ou falhas que não

alterem a substância das propostas, dos docurnentos e sua validade jurÍdica, mediante despacho fundamentado,

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

2.20 A homologação do resultado desta li,:itação não implicará direito à contratação.

2.21. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre

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

a seguralrçâ tla contrataçào.

2.22 Os licitantes assunrenl lodos os custos de preparação e apresetltação de suas propostas e a Administração

não será, em nenhum caso, responsárrel pc'r esses custos, independentemente da condução ou do resultado do

processo licitatório.

2.23 Na contagem dos praz,rs estabeleçidos nestc Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o

do vencimento. Só se ir.iciant e vcncenl os prazos em dias de expediente na Administração.

2.24 O desatendimento de exigôncias forinais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que

seja possÍr,el o aproveitarnento clo ato, observad os os princípios da isonomia e do interesse público.

2.25 O liciunte é o responszivel pela lidehdade e legitimidade das inforrnações prestadas e dos documentos

apresentados em qualquer fase da licitac:ro.

2.25.3 A falsidade de qrrirlquer documento apresentado ou a inverdade das inforrnações nele contidas

implicará a irnediata desclassificacão do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor,

a rescisão do contrato ou 11o docur,lento equivalente, sem prejuÍzo das demais sançôes cabíveis.

2.26 Em caso cle clivergência enLre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o

processo, prevalecerá as des;te Edital.
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2.27 A Prcfcitüra Municipal de Eldorado Cos Carajás, poderá revogar este Pregão por razões de interesse público

d€corrente de [al"o supervenienle que cunsl"itua óbice manilesto e incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de

ofício ou por provocação dc tcrceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do prôcedimento viciâdo,

desde que ol servaCos os pr,ncÍpios da ampla defesa e contraditório.

2.27.3 A anulaçâo do pr"pão induz à do contrato.

24.12.2. A arul]lacáo da licitação por rnotivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar,

2.28 É taçullaÍ1o à autori{.lade superi.rÍ, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência desünada a

esclarecer ou complctar a instrução do proccsso, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que

deverianr ter sido apresentados para fins ite classificação e habilitâçâo.

oEditalestádisponibilizado,ltaín;epra,noendereçoeletrônico:@e
também poderão ser lidos e/ou obtidos na Salâ de Reuniões com â Equipe de Pregão, no Endereço Rua da Rio

vermelho q 0l - Centro - knl 1 00, CEP: 6852+-00 0. nos dias úteis, no horário das 08:00 às 12:00, mesmo endereço

e período no qual os autos do processo adininistraüvo permanecerão com vistâ frânqueada aos interessados.

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

TERMO DE REFERENCIA

ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS;

ANEXO II - MODELO DE DECLP.RAÇÂO DE SUJEIÇÃO ÀS COI.IOIçÔES ESTABETECIDAS NO EDITAL E DE

INEXISTÉNCIA DE FATOS St'P ERVEN IEN'IES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃOJ

ANEXO r - |\4ODELO DE Drict.ARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXX I, ART. 7e DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL;

ANEXO IV _ N1ODEI,O DE DECLARAÇ{O NE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA;

ANEXO V - MODEI,O DE DE':l ÀdAÇ,Au l'\' I OkTE DA EMPRESA;

ANEXO yt - t\lODELO DE nF.Ct.A P.\ÇÂ0 t)F I)ON ETDADE;

ANEXO VII - DECI,ARAÇÀO DU CUMPRII\48N1'C) DOS REQUTSITOS DE HABTLTTAÇÃO;

ANEXO VIII - DECLARAÇÃO T)I] NÃO VíNCUI.O COM ÓRGÃO PIiBLICO

ANEXO IX _ I\4INUTA DA A'I'A DE REGIS'IRO DE PREÇOS;

ANEXO X - MINUTA DO CONTT{,{TO;

Eldrrado s Carajás - PA 12dejaneirode2023

TiAGO PEREIRA
ÊÉÂ: RAaOílürr9r9426247

CcSrA:0C9 1 94262 3:[;:T]::*.Tl;],à:
47 ou'PEsêriÀl,oú-teííkàdo PF Al

Tiago Pereira Costa
Prcgoeiro Municipal

Poí'taria 100/2022 -GAB

,.rrr: rr;:,i ji,:,f art.i.r:i-:, vt.rirl .r:íriixÍ)r íai,.í:.ii,ÍÍ:\Iir::,í*::,ria.

lillx,,r. lij('\tlr..ln,r ,r .(:rifo knr l0(r. CIi'):63j24')00 hldorado do CaraiásPA
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1.1. Sistemr de registro de p|e.:o tr)arl cventual e futura contrataÉo de empresa especializada na

reâlização dc exames lahorâtoriais, r,isando atender as necessidades dâ Secretaria Municipal dê Saúde de

Eldorado do Caraiás -PA.

Justificamos a necessidadr' :l(.. ahertLlrâ cle l)rocesso licitatório de EXAMES LABORATORIAIS, destinados a

atêndêr p.)cieilÍ-es desta L'.rni.:ip;'.iirraC,r, os quais utilizam e necessitam dos referidos exames para

diagnóstico r tr:rtamor,to C: P;i.o[-rg:r:, ,]):iÍ;tcntes, através da Secretaria Municipal de Saúde de Eldorado

do Carajás. O [)re-íentd rernro busca BarânLir a realização de exames de análises clínicas no município de

Eldorado do Calajás. Desta íorlia bLr.sr.a se suprir as necessidades da população do Município usuária do

Sistema iinico de Saúde (SlrS), aterrdidos em Serviços na Rede Básica de Saúde. Considerando que os

exames corrlplementares visilr'.1 traz.er informações que vão além dos dados colhidos por rneio da

anamnese e dr, exame iÍsico i eaiizatir-r pcto profissional de saúde, sendo que os exames laboratoriais são

ferramentas valiosas para determinar a condição de saúde de um paciente, auxiliar no diagnóstico de

diversas docnças c apontar problcnr;rs no funcionamento de vários órgãos do corpo humano. Assim,

considerando que a saúde e urx drícilo de todos previsto na Constituição Brasileira, cabendo às três

esferas de g,overno a responsabiliJad e por essa assistência e vrsando dar continuidade na execução dos

exames cle análises clÍnrcas, pen)lrr-rndo a avaliâção dos sintomâs e colaborando na elucidação da

patologia e no acornpanhanrenLo do 'rratamento, torna-se indispensável ao município a contratação de

empresa especializada na lealiz.rçào :r.,s respectivos exames

3.1. A contratação, objeto rleslt:'felnro de llelerência, tem amprro legal, integralmente, nas Leis Federais

ne 10.520/20ú2 e nq 8.ôóú/'^993, e denrais legislações aplicáveis a este evento e nas condições e

exigêncras dcscritas no Edital e nas Liern.iis prescrições legais aplicáveis ao assunto.

4.1. O quantitâti',,o e a dt,:., ; ,,.,, iirs ;, 'o Iul,rr;7/serviços estão dcscritos abaixo

DEscRtcÀo

DOS^iitiNt Lr ri rrnlt.\

r,1)!ii;l.j!irr, il,lr LL i

I'TEM

1 0202010ó94

DIGO TABELÂ

strs

3

5

QUANT [,NI DADE

4000 IIND

500 I INI)

I INL)

200 IINt)

20i) I INDr.lll

.r : .-,..: . ,,r . iL.i. i. r ..r . r,.ri:ir , !Í;l)ox.. ir r)aír ír,i iriil\_ir':,! re,' ,i1.,

IifiI lrr,,'r ,rrlh(. ri lc lr,, 1,nr I0rr. Chil')i63i:-l-( 0C tildorâdo do Cirâjas/l'A

T'ERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBTET()

lusTlrlcÀTIvÂ

i. tÜ

DOS pR0DUTOS/SERVtçO§

4

PI]SQ{rlSn l:,i iIIiI.lri{)IL,(. I Iili l)Yl.OIil
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6

14

I5

1ó

't7

23

24

26

11202010619 DOS^GL:M t ll IRoTEiNÂS iOIAIS

l tsTE l)Í[t:l ii l)E ÂN1 1ij:.1)l]rt,lN^ IIUMÁN^ (IADI

Í,'.10:0:r I I L 'I Lls-l E I)): \/lril ry»r-i-ç, )llI st Fl1_ts

VDIII l/ t,,:.'h r 

^.,Il,i 
sliril.,. ÊM (,ESTÂNTE

uz{) r0:l lzrl I ESIti I.'l r\ ÂIiS IG() P/ r.-tIAGN"úSllCr) DÀ SÍFlLlS

(r?o20311_Jii r[s-r r] tfllilrs t(iM t/ t.) urriji.!0 sillco DÂ SIFILIS

PESQUISA t)a AN iTOkPO! 
^N 

liNlt(tL[O

,)OSd(;, j,í ,/,: il llvl( )r;1,( ),ll !,^' í;Lla:(,SIIAl)A

020r030814
I 

PESQUTSA Dii 
^NTTCORTí)S 

IGG CONTP\A O VIRUS DA RUBEOIÁ

PIjSQUIS.I I i,,\N]'l(lt)lrl)i,r'l(lM (11NTRA O vlRIlS DA RtIBSOLA

t120^\'\t)P,7 a l,i-is{)L t5^ Lr ':.\tJ'l t .r'lfirs írr\I 1'N tl1ox0PtASI\4a

l':sQJlsr). l)ri,\N f l,-ioRi,or, lc(; 
^N 

fl ToxoPLÀsMÂ

('.i -.1úr''l- I I I, r.:.^\;' \r' r,r: I í,:rr\lN.\ I '

'tr tr)«r?.li I).)sAc|!1i,t :!alt-n)t ( t,r irlrt o itaTiútiláNTF- {rsH)

\)uzlJLi)z|l I

l2,) Jl) a)l2a() uosÁcDlt D: IIo1I,l.)\iar'Irtl)tts- MtrlÁNTE (ISH)

020106030rr I)OSÁCtitvl I,ti I)kot Al] \,i

{12010601ri,1 I)OSAGliM Ir li ilS l ll^l)lOJ

r)l)20ljL '2t.t.' l)i,§..,, ,r, ,r r,L.,,i:lti lltlrlirr

ii,-i,l rlr ,,);:, itllQtriS,r...i \.1,,1i., li, I i :: ri l:lil lilll DO VlRllS D^ IIEPÁ'l I'IE B (HllSAC)

1'll5Qlits^ l,I -\N! tliL,l l)r' ir i; -i.Nftt ovlRus DA HEPATITIA(HAv tGG)

n:r:tr).10Í):li,

800 IINI)

?7

29

30

3l

37

TESQUI5Â iI !J ÀN]'ICOR])')S II(]N]}tA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPÁTITE B

rÁNllllirSJ

38 . -. r., _i;, '.;,l iil i) 1l l'1,: 1.l(; Ii lí;M CON ÍR^ ANTICIjNO CENTRAL DO VIR[,S DA HEPATITI

ir il j.l.l

;' t( ii J .1 I Lt,r.r , t:\ii,lÀ.' iA,1N'U(J]N(tC|:N.IllAt.l)OVllltJSI)AHI-:P^.IITEIt

irl.'ir'ti r .:r

40

ln, 1- rz-crii

t 2t)ao3t)42-1 PIisljl,iSr, r\f.'ü',rll \.1NIIr:iiNIillt^(POIIIMIINOFLIJORIISCIiNCI^)

íír?,lI !Dr)q^c.1r tr i .\ rl rtllvtltil

02rJ$2C50t PRO\iê Di) t.,\,t(

(rlíi,tr)l I llrr

I D0SAGI-:|!! nl f,tllt^sl
lt2OZt)6OZl7 t;)(lj Cltlil)i; ;.rN^l)o'tlt{ Ill{Á Ci)RIONICA HIIMANA [HCG, BIIIA HCGI

i. I Lrr|\

42

43

14

.15

46

17

7 (t20 a020541 1000 IINt)

8 020212009t1 fEs-l ll INr)tRItTo t)Ft ÀNT(;t.outrLINÁ Ht,MÁNA ITIÁ) 1000 I INI)

lr:{)2r) lti8l,7 100(, INL)

10 | {,?orí't, -,1 1000 I IND

11 1000 I INI)

12

(:ir,l03Lr300

r2t).1,311l0;

l,r.:sQlISÁ rr ti .\It l|()lll o) l(ilt 
^\ 

I l(;I'I o]llIcAl,ovlRUs

PlSr)lllS,\.r,l \.l,llr1)Ll'jof . I lr lil./ I-HM(ELISn)
I)OS^(;riM l)li AN'l IL;i;Nll l'ltt 's-lÂ'l lllO HSIrI:(:IFICO (PSA) :1000 IINI)

3000 lrNI)

i:'?0203117_) 2000 IIND

I INI)

IJNI)

50r) IlNI)

18 2500 I]NI)

IINL)

IIN I)

2l 1000 I IND

1000 I IND

500 IIND

701) IIND

7t)o UN t)

700 IINI)

700 Nt)

ITNI)

I IND

7At) IINT)

3I 1000 I INt}

700 I INL)

700 I INI)

1000 I IND
i 
pEseuts, 1)i, .{\1 i rclu,os J.-,NTR o vrRrrs DA HEPAT|TE c (ANTI-HCy)

PtisQlrrsr\ l t,\:,t'l ta.i)tlt'i,i (1)l\'tR^ (lvtRIIs DAIIItPAl'tTEI) (^Nt't-HDv)

34

35

(t242n3r611)

f2020301í17 1000 I]NI)

36 100(l I INT)

1000 IJND

1000 IIN D

]l)Í)i) IIND

aí)r) IIN I)

lrN t)

12000 IIND

I INT)

1000 I IND

óuu IINI)

t000 I 

'ND
I INI)

60ü IINI)

,.;rj:r;,i"t1:i:t_r;,1:.ir{'.)r4lr,)rr!úrl\,}r) i I n).r.) :_1 
, aiir\ } ji_.c ífti ,(iil

íir.r,r 1..r,\-'r! !iLr. L, . or:r() in1 I() .CIIr: 63i:.1-í,0(l Eldorâdo do Carajas/PA

19

20

32

I'tiSQlllS/\ I,li ÁNT1, :Ottl,S líl(; ANI lCI'fOMEGÂLOVIRUS

13

300

1000

1000

'PIISQUIS l:,..\r.',rI:r)llr1'. 1..\.1(.r.t\'IRAoYIRUSD^IIEPATITEA(HÁV]GG)

1000
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49 r202n 1t)279 DO5ACt.iM DIi C()t.I:St URO1. l{Dt,

DOS arlM l)l:í;)Ltilil litir)1. LrrL.

ar2o2i6{l l.la, ,)OSÂ(lial\,! Ll-: {:on l'ÍS(}l

53

63

6S

77

5.1. Os pagsmentos devidos serâo realizados após â entrega dos produtos/execução dos serviços.

5.2, A Contratâda deyerá apresenla;- a Noti Fiscal/Fatura com descrição do obieto e quantidade discriminada e

acompanhada da rcquisiçâo d<,s nicsrn<.:s.

5.3. O Pagâmento sonrente será efetiyado depois de veriÍicadâ a reguiaridade fiscal da contratadâ, ficando a mesma

ciente de qrre as ceriidões aplcsentldas no ato da contratação deverão ser renovadas no prazo de seus

vencimentos.

6.1- O Prazo de Visência .fçfÁj!S.-Ltá-1-2í dqzeJ_ID€sc§, a partir de sua data c assinaturas prorrogável nos termos

da legislaÇão Vigente.

7. LOC 11. r.I FtlI,liT/ CÀl) :rl. r l-l'( ' -r'r'

7.1, O servico ser'á prestado em prridio tbrnecido pelâ empresâ vencedora, que deverá ser localizado no centro do

município ,.le Elrlorado clo Caraiiir'PA.

500(r IINI]

50 Í 2r)i{) t02tl7 5000 I INI)

sl o20loto29a i)osÁCljM lrU ll01.lls I l,{()l. l L)'l^L IO000 r lNt)

52 r'2010t03 t7 4500

ltNt)

54 2000 IINL)

s5

l,lirrvA o\) ,Á r'ux l'l l r,:Qr IirA ro 1,^ loR RI.ITMÂTotDE

l)(lSÁ(;Ul\,1 1)li l OSli4'l 
^rill ^l.L;ALIN^ 

NO liSt'lltMA

PESQUIS^ ,I l,''l(rl,('l il\ill., I l)Fll^Cir)

l)():'l(ititlt t)t.: (:llltÁ'r I NIN^

60r) ltN t)

56 o202n 1t)4<,5 600 IJN t)

57 ú24)2410471 10000 I INt)

58 t )tt2 t 2l)OL :, ?000 lrN t)

59 0202r)2{)t50

l)l'l l: Rlülr!^(: \u r)r,ltil"1. l, lil-.vl.rRsÁ DIi i;RlrPo 
^Bo

I)E'T[RMINôCAi'I I)I] V]iL('(;1DÀDD D!] IIEMOSSÊDIMENTACAO IVIIS)

DOS Gtiil t,l: lit.triasl:

IJN U

10000 IIND

61 10000 I INI)

62

PlisQlrIs^ Ir Il r"\rlvr\s N/§ Irl,7lls

\)t0 202ro29

(,?orll4(,1?' PLSQIIISA.) li t)\-O: : Í:15-lo5 lD P^lt <l'lAS

(:ON l 
^i;l,Nl 

l)l: PL^'.lr rlii,!§ 10000 I INI)

1200 I IND

3200 I IN1)

02020302Í12

tt2ú?02!) 495

DOS GIjM trli PI()THIN1 (;ltlttTl\,n

Lli.r,M! MtL:t(úll()l r rL:tc0 Á IrRltsco [DIRBT0)

I'ir rI^ Ol: kl;. Rl(1,!r) lr( ) (l(rr\(;lll-O

1000 I IN])

1000 IIN D

61 1000 IJ ND

68 ri-:\).:.,.,.(r'.r,,,hl l,lMi\.\,,\rr lji l l:l,i,r i,l: s^r,;Rr\IIliNIr) lrLlKli

il,ir i,rLll ,)'..., ,'r ((;li \, lú202080i172

\tzo 2n2(\a7o l)lj ftjRL1lN,lC,\1, l)L Tijlll,0 l)[ CO^GLIIÁCÁC

I IND

l)li I !.llMlt(,1r:Ao t)l: I t.Ilfo l)ti 5A:i(;RAMTN'l'o DI-i lvYI 300 L) llN t)

7lt DüSrlGlili I)li I iL(li§\Mll,i,\sl: (il,il lÁMICO-OXÁlÁCfl]CA OGO){)20201i,4.1 3000 IlNI)

71 0?0;t)t |ú51 D0S^Cl.ly ,)ll'Í lt^NS MIN.lSl; Cl,tl'l^MICO PÍRl] C^ CICp) 3000 rlNt)

72 t):,020t li78 llosA( Jll4 t)I TIIriLIal:IiItlt )s It)t)lio IINI)

73 10000 IINI)

71 (ír0 IINI)

75

ÁNr\l,l1h i)r: tjili/,{ I l:1. r:§ r.l:il(j( rS Il.l.jÀ.11,:N'11)S Ii SEDIMENTO DÂ URINA

(r2{)1010 in1)

l)Lr:;\r;llirl l, l,ll i\1lrl,, Il. 300 t,Nl)

200 lrNl)

20n {rNl)

r .l ri ,r r-.1 : 1r tilri", i,|l. l0Ír ctjÍ,: 68521-|00 Illdffrdo.lo cr.âjâel,A

60

5. §0 PAG/rl, iIii'] O

ô,.viú$NcriÁ DÁ, ÍiüN'rR.i'!':1.c,íÍ:

Nl)

4500

tt2íl:a | 2t)oaz

02ír09 r0%

D0SAGF:[l 1)lr (;^MA dr.r11,\[Í[. rR^NSFERÂSE IGAMA GT)
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8.1. A gualidade dos produtos ou serviços deverá ser rigorosamente àquele descrito no Termo de Referência e

Nota de ernpenho, não Jendo acu'Lu e, ::enltuma hipótese, outro diverso daquele.

8.2. 0s pr:cos cotados incluem todas as despesas de custo, seguro, frete, encargos fiscais, comerciais, sociais e

trabâihistaÍ, r:.r rlc quaLluer ou ti a nal ureza.

8,3. Durarte a Vigência do c.rntralô, r í.itN'|RÁTADA deverá atender prontamente às requisições e especificaçôes

deste TERlvrO DE REFERÊNCIA, a partir da solicitação atrâvés de ordem de compra/requisição do Setor

solicitan te.

8.4. Responsabrlizar se pcla saúdc dos tuncionários, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais, fiscais,

que nuni(iDii., estâduais ou fccl,:r:tis, he:m como pelo seguro para garantiâ de pessoas e equipâmentos sob suâ

responsabilid arle, devenCo auru-serrlar, de inrediato, quando solicitados, todos e quaisquer comprovantes de

pagamento e quitação.

8.5. Responrler integralmente prelas obrigaçóes contratuais, nos terrnos do art 70 do Código de Processo Civil, no

caso de, enr qualquet'hipótese, os enrpregldos da CONTRATADA intentarem reclamações habalhistas contra a

Contrâtânte.

8.6, Obrigar-se pela selecão, tr(} itlamento. habilitação, contratação, registro profissional de pessoal necessário, bem

como pelo cunrprimento da!; formalidades edigidas pelas Leis Trabalhistas, Sociais ê Previdenciárias.

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

cuja permânência seja por ela coosideracia inconveniente.

8.8. Responsabilizar-se por qualquel'acidente do qual possam ser vítimas seus empregados, no desempenho dos

serviços o[rieto dn prcscnte Corltrato.

8.9. Manter nl direção dos ser,/iços, representante ou prêposto capâcitado e idôneo que a represente,

integralment€, eL'l todos oÍirnrus atos.

8.10. Apresentar, no cascr de pessoa luridica, a cadâ pagamento, quando houver fornecimento de mão de obra, a

quitação para com a Seguridadr: Social (CND) e FGTS.

8,11. Responsabilizar-se por toci,rs os encãrgos sociais e trabalhistas.

8,12. Não prestâr declaracões or irrí()Ínrai'a,?s sem prévia autorização por escrito da CONTRATANTE a respeito do

presente contrato e dos serviços a ele inerentes;

8.13. Realizar os serviços i:onr pessca!, seus empregados, deüdamente capacitados e registrâdos segundo as

normâs da l,er ou terceiros devrdanrente conaratados e habilitados pela CONTRATADA;

8.14. [,[anter equipe tócl1ica pnra :1 nrcstacâo dos scrviços, assistência técnica e manutenção, durante o prazo de

execução d(])s serviços;

8.15, Cumprir os serviços confo.ll1e disposi(;ôes do presente contrato;

8.16. Inderizar quaisquer tlanDs or.r prejuÍzos causados à Prefeitura ou a terceiros, por ação ou omissào no

fornecimento do plesentc Contrato.

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

llrridx r?i,,v*nreltr.r'r)l ilc'nlr(. l,n 10(1. Cll':63524{00 Eldrrdo do Carâjás,PA

9.
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9.1. Responsabilizar-se pelat lavra,urii do contrato ou outro instrumento substitutivo se for o caso, com base nas

disposições tla l,ei 8.666/93 r:r s;rrrs alterlecô'-s.

9.2. Asscguritr os recursos orçanrctrtiirios e financeiros para custear a prestação.

9.3. Acornpa.tltirr, ..ontl'olar e aval;ar a prestação, através da unidade responsável por esta atribuição.

9.4,Zelar l;rra qtle durante 1r.,i,'êq61u ilc c,,ntrato, sejam cumpridas as obrigações assumidas com a Contratada,

bem como seiam rnantidas todas as cclndições de habilitação e qualificação exigidas na prestação.

9.5. Serão consit{erados p?ra r:!cilo rle Iragamento os serviços efetivarnente executados pela Contratada e

aprovados pclo scLor responsávcl pcio rcr:r:birnento.

\j/ 10.1. A d tscirrlina das infraçÕes e i:ancões administrativas aplicáveis no curso da licitação e da contratação é aquela

preüsta neste Terrno de Reíerêlic ,r.

Eldorado do Carajás/P A 12 de janeiro de 2023

i i,' \ i-r r-) t,) E R E I R A ff iliÂ1".'"",i1[Sfl'3lrl#

COi''IA:009194
26247

Ilesponsável

DN:c=BR. o-lCP B6ril, ou=AC
SOLUÍ| Mult,pb v5,

ou<eniff.ado Pf Al, (n=TIAGO
PtREIRA COSTA:009 I 9426247

,ir r .i.:: ,r: r{:riliirir\::-.ijr..ii.ril,.Str;.be1:: iit}tai(,'íir'taia.iÀlir,,§ljÉ:.aisa(-,

Ir.r,r;,J.l,lrr'.rr;rullr,, rl i [.r.urr Lr;i l0it.(.El,: ó8524-tr{t0 EldoradoiJoCarajávPA

It),l)".:l"i''' i, i,5 1 i \: I
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PR}1I?I;:{'T'I iRÂ I}E ELDORADO DO CARAJÁS
DEPr\ITTAMETVTO DE LICITAçÃO - Crr

P

qNEXCI-PHOPOSTADE MODELO)
EI.E Ne xxxx/2023-sRP

sessÃo púnLlcp., ----/----.,207t, .\s -- 'tt--- \irtt t----) HoRAS.
LOCAL: PRI tIt'1 ltl''.4MUNCIPAt, lrl]_ -_ ___ __/t,F
IDENTIFIC rio nA pRopoNEN't I.

NOME DE [i'.]rlT.r,§t,t:
SO(]IAI,:

CNP

NS DA NCIA:

rsnrcrrrcaçôts

A emprt::a .,.. deciara qtre
o Estão inciti§^âs no valor coktdo todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encergos fiscais,

sociais, traballristas, previdcnciários c cornerciars c, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em

embalagerr:; rrlequsCas,

o Validrdr, 4: n'nposur: __ ._ _ ( __ _ .) l' -

o Prazo de iniclo de fornecimerrli,/:rx(:íiuÇào ,.,os setviços de acordo conr o estabelecido no termo de referencia do edital

desse pl'c,r:r:."',..

o Que nâo D,-lssui cont<-r sócio, llererrLe e,.iii.ctorcs, servidores da prefeitura rnunicipal de _/uf, e ain{a cônjuge,

companherro ou perente até ter,,'etro -rrarr.

o Que('p;;\zoclaentiega4.Squar-en;aecitohc,rasrr,edianteordemdeserviçosserádeacordocomostermosestabelecidos

no anexo , deste e(lttâl ,3 coÍlurI dL, rr)celri,llenco. pcr parte da contratada, da ordem de compra ou documento similar, na da

Prefeitura lvlunicipal cle Hldorlslo dos r.arai:is CEP:68524-000 - Eldorado do Carajás/PA, f todos os

equipalnuntos serão avaliados, sr.)it lielta de devolr,ção de não aceite, caso não atenda a descriminação do termo de referência

do referido e dil-alou de má qualrciade.

I,OCAL E DATA

(^,\tl|Àf Rrl D,\ rlMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

OBS, serão clcsclassificadas as f, ri;lrost:ls q ile 'tpr'êsentarem cotações contendo preços excessivos, simbólicos, de valor zero ou

inexeqiiír,'eis, na formlr dr legisi:tç;ic c'n'l vigÕr, nu ainda, que ofereçam preços ou ventâgens baseadas nas ofertas dos demais

licitantes.

' a . ,1.::: ar, ri-i,:iir,ii.,l),t...Ir:tii',ii r.:i(,ri{,\rlr.lr. üt,!l(i(,)a'itÍil,\iiir,ülli,i,'!ii)

ilua,l.r li,r,\!..r.!ill., r) _ elril{} knl lO(t. C[llr: 63-i21.'00-,ltldorado<ioCaraiávpA

A DA I.ICITANTE:

L

q( l_lEg-sl[4_(ANTF: í.oPE Mst POPT
ENDI C):

CONTATO DÂ [ICI'I'AN'I'T:
CONTA RBANCO DA I,ICITANTE

BAIRRO:

TELET'())ttl
CEP:

( II)ADE

INSC. IS'I.:

r .1"\:

ITEII UN-D QrJT.
VALOR

UNITÁRIO R$
VALOR

TOTAL RS

f.F
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Iit{11t;iiii [iXtri, l]li EII]ORADO DO CARAJÁS
DEI'ARTAMENTO DE LICITAÇÃO . CPL

ANExo tt - DECt.ARAÇÃo nu sutr[f Ç.Lto r,s coruntçÕEs ESTABELECIDAS No EDITAL r on InrxslÊttcrt oe
I A I'0,1 i:;Lr I [i J'li.' E \ I E NTES lM PEDITIVOS DA HABI LtfAçÃO

pREGÂo g r.utnôrulco nr e x$L\/ :1ü 2 3 -sR[,

À
PREFEITURA M UNICIPAL DE
o(A) PRr,rGOFrrRO(A) E EQrJrpE DF. ApOrO

portaclor c;o l(ti _ .--, abaixo assinado, na qualidade de responsável legal da

proponentÉJ, CNPi , declara expressalxente que se sujeita às condições

estabelecidas no edital acinra r:itad'l (' que icatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo

licitador quanto à clualiflcaçãí) eloenari clas prop«rnentes que tenham atendido às condições estabelecidas no edital e

que derncllr:;trcnr integral capat.i,lirdt (t(. c):(,ijutat'o fornecimento do bem preüsto.

declara, atncla, para todos os tirrs:lr rlireitr,,. a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou

que comprometa a idoneiclacle da nroponente nos termos do artigo 32, parágrafo 2e, e artigo 97 dalei ns 8.666, de

21 de junh«, cle, 993. t] ;JlLel açecli sut.rsr:rluentes.

em,_de __2023.

(ASSil',JAT URA DO RESPONSÁVEL E CpF)

,-,1'.i,.,'ii.1,i:-,.,i.t-ii't,:.'.!J.,it.l,.trISiil()oa:r..l.tftx't{-r{:iuSl:lil/r1},*,Í{t:aislil

Il.rrt.J:r ilro rrrnl,,-lh, r,' I ritlr(\ Jinr l0ir. C'IiP; 6852{-i}(t{) IlldoradodoCara.iás,PA



ri

Eldiíliá*d«»
do ilairj;is

PRIj!:ilrl'tlRri DIj ELDORADO DO CARAJAS
DEPÂRTANÍENTO DE LICITAçÃO - CPL

ANEXO lrr - MODELO DE DF:CLARAçAO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7e DA
CONSTITUIÇAO FEDERAL

pREcÃo ELETRôNrco Ns xxxx/2023-sRp

(PAPEL TIII4BRADO DA EMPRESA)

por interrnédio de seu representante legal o(al sr(a)

portadorIa) .iir c.lrteil'.r cie rrientidade na ...,.,..,,,.,.,, e CPF n 4....,.........,.,....,..,,.., declara, para fins do

disposto rro ir.r.. r, Co arL. r,! ;l r1l lc! n' il {-.ítt,, de 21 dejunho de 1993, acrescido pela lei ne 9.854, de 27 de

outubro de 19()q que não emFr"ega menc| de dezoito anos em trabâlho noturno, perigoso ou insalubre e não

emprega nrenor de dezessers anns.

ressaiva: enrprega menor, a p.'r'tir dc qnxto"re :rnos, na conctição de aprendiz ( Jt.

(datal

Írepresentante legall

......, inscrito r)c Cll[', 11'.

I Ol,s.rrr,,rto ,i, r .r.( ilriirli. ,r.,r',ir l,ir .. . ' .'l r ii,, .

. I r,. .:,I:I.'l .I.L-rIi:.|'.' r lii.Ír i| si.\lrr')i /.,r_il:

Il!.r d1 I.,,\r,r'.11,, r i-nr. l.nr i0rr.(Ilr:68j:l-l)t)0 illilorido do C,rraial Pr\
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PREFHIT'IJR,ô. DE ETDORADO DO CARAJÁS

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO . CPL

ANFxo tti - DECLAnTçÀo Dr. hLAtsoRAçÃo truorrENDENTE DE pRoposrA" (MoDELo)

pRrcÂo rluTxoirficu Ne xx,txl LUzs-'Rt'

[identificação cornpleta do representarte da licitante), como representante devidamente constituído de

(identificação completa da licitanteJ, para fins do disposto no edital de licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Ne

,(fi(X/2.02'3-SRP, declara, sob as: perras cla lei. ern especial o art. 299 do código penal brasileiro, que:

A) A proposta apresentada tr x1s pi.rticipar do PREGÃO ELETRÔNICO Ns XXXX/2023-SRP, foi elaborada de

rnaneira inocll;!r(lents (pelr, !i;lte:rleJ, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou

indiretamente, informado, discutido ou rec( trido de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO

ELETRÔNICO Ne XXXX/Z023-SRP, por clualquer meio ou por qualquer pessoa;

B) A intençãc de apresentar a proJrosta el;rborada para participar do PREGÃO ELETRôNICO Na )OfiX/2023-SRP

não foi infortnacla, discuti«la ou recebidir de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO

ELETRÔNICO Ns XXXX/Z0?3-SRP. 1;ol qualquer meio ou por qualquer pessoa;

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

porencial ou cle Íato do PREGÂO ELETR(INICO Ne XXXX/2023-SRP quanto a parricipar ou não da referida

licitação;

D) Que o conre(rdo da proposta apresentacla para participar do PREGÃO glffnÔNICO Ne )§§(X/2O23-SRP não

será, n,:r todo ou em parl.e, direla ou indirt:Lamente, comunicado ou discutido com qualquer ou[ro participante

potencial ou dc fato rlo PRECÂ0 ETETRÔNICO Na XXXX/2023-SRP antes da adjudicação do objeto da referida

licitação;

E) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO Ne »(I§§/2O23-SRP não

foi, no todo ou em parte, dirt:ta ou inclir,-"t:rmente, inÍormado, discutido ou recebido de qualquer integrante do

municípir.r cie ._---_ /.rÍ, antes ila aber l-ura rrficial das proposLas; e

F) Que está plcnamentc cicrte rlo tcor c dlr crtcnsão desta declaração e que detém plenos poderes e informações

para firmá-la.

DE.......... D82023.

ii IJi!IIESHN'I'AN'IE LEGAL

, .i,: ilr,.rr:1,,. i,:\r:; !<rir:i!:r,,Si;;lr-t$l :ifili;Cai.tl;{§lii;'l1] /{,'riiir,

i{rrrr J. lii0 i rrrr:rliir '.r i ['ü]r(' lir]r l0(l. CIIJ': ()lji24-(]00 I',lilorado do CarajávPt\
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ANEXo v' DECLARnçÀo r,n püFTij Ir i\ EvÍpREsA [MrcRoEMpREsA ou EMpRESA DE pEeuENo poRTE)

pnncÂo EIErRôrutco Ne xxxx /z0zíi -sRl.

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

ne [»tX,Xl, neste ato represr:nt;rcta pelo [cargol [nome do representante [egal], portador da carteira de identidade

ne IXXXXI, i)lsí]i"i'o no CPF soii c ne [X;(XX], declara, sob as penalidades da lei, que se enquadra como

microempresa ou empresa clc i:r('(r elro pcrte., nos termos do art 3e da lei complementar ns 123 de 14 de

dezemlrro cle 200ó, es[ar,do ap:; a írull cr- lieneíícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em

nenhutna das vedações legais imoostas pelo § 4q do art. 3s da lei complementar ns 123 de 14 de dezembro de

2406.

declaro, para lins daL,C LZ3 i2(.)05 e suas ;:lt,-rraçÕes, sob as penalidades desta, ser:

( ) Microcnrpresa - rcccita r:rura arrual igual ou inferior a 360.(100,00 e estando apta a fruir os benefícios e

vantaqerls legalrnc'nte instituítlas 1;c'r não .;e enquaclrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4e do art.

3e da lei complententar na 123/06 alterada pela LC 747 /201,4.

( ) Empresa de pequeno porte - receita lrruta anual superior a 360.000,00 e igual ou inferior a 4.800,000,00

valores, eslando apta a fruil os bcnefícicls (r vantag,ens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma

das vcdar;õ,:s legais impostas ;ri:lr, § ,.!o ,1o :rrt. 3c da lei complementat ns '),23/06 alterada pela LC t47 /2014.
observaçÕes:

. esta declaraçãc poderá ssr preetrchida sonrente pela licitante enquadrada como me ou EPP, nos termos da LC

L23,de 14 de dezembro de ll0t)ír;

o a não apresen[ação desta declaraçiio será inLerpretada como não enquadramento da licitante corno me ou EPP,

nos terntos ca l C ne 123 /2.(l{h. ou a lllção n,-,la não utilização do direito de tratamento diferenciado.

LOCAL E DATA

;rrOMI il .\i:SlN,\'l'URA DO REPRESENTANTE LEGAL

ll0[I§ E ASSINATURA DO CONTADOR
{rio cASo DE ME E EPP)
CPF: XXX.)O(X.XXX-XX

CRC:

r,íri(i,,.,i::;'iiri,..)(ili{riútjÍ..i'*h)r!) rt:iütt"'(JJi}. iJ,'tl(k?$r.lÍ;É:À}.ir:j,r,lÍ{Í:Ii!ii",

P.rrl Jr Ii.ir r jn-')(.!itr. r)j i',tr.r(i Lnr i0t.t. CIii): (rB52-l-01t0 EldoradodoCarajavPA
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t)HIit.li:iI'f[lR}t. l}E ELDORAD(, DO CARAJÁS
D]LPARTA}IENTO DE LICTTAÇÃO . CPL

r'rN tiXJ vl - DECLAR^çÃo oE IDoNEIDADE

AO REDIGIR A PRESEN'IE DEíJI,,IR,\çÂTI t-I PROPONENTE DEVERÁ UTILIZAR FORMUúRIO COM TIMBRE DA
PROPONEN]'[.

PREGÂO ELETRÔNICO NO XXXX i2023-SRP

À
PREFEITURA M UNICIPAL DE T'F
o(A) PRECOETROIA) E EQUTPE DE ApOrO.

A empresa .,.., insr:iil"a;ro Cl'Jiii ne..,................ por intermédio de seu representante legal o

Sr, portador c1a carteira cle identidade ne....,................, e do CPF ne declara não ter

recebido do rlunicípio de l'1,lr dc qualquer outra entidade da administração direta ou indireta, em

âmbito federal. estadual e nr,rnicipal suspi:nsão [emporária de participação em licitação e ou impedimento de

contratar c,.rm a achrinistraç;io, assinr corrro não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar

com a ildministração Íecleral, es:terlu;.i e ntrttricipal.

D82023.

.ASiJII\ A'I'I.JT{A DO RESPONSÁVU, E CRII)

DEEM,

. .t. :r .r i , ' -Ê:..i_.. -,r.:: li,t;L.., t.'riiiü.r) r: !,ilil,\$llt í; l)1.:llô i.ll.: lli§lirlllJ:l ír";'.ii.:

Itrr;r,J: li'.' ;1-pi|i, ',r ('cl1i'{' I,ll lí)ar. gpp'63524-ot)í) L,ldoradodoCarajáv'PA
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pR[i]rili'l'{It},r, §}E EIDORADO DO CARAJÁS
DEI'ARTAIIENTO DE LICITAÇÃO . CPL

ANExo vil - DECLARA(,Ào t,E cutípRtMENT0 Dos REeutstros DE HABILTTAÇÃO. (MoDELo)

pnEcÃo ELIi'tRoN lco N', xxxll,/iu23-sttp

A ír'::zãr, s,rcial da empresa), CNPf n0......... localizada à

declara, em conforrnidade corrr a lei rrs lll.520/02, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este

cerrarrre lic,La[ú,'iu r,a PfiElEjl'IúÂ"4lrlUIrii,lPAL DE -/UF - PREGÃO ELETRÔNICO Ns XXXX/2023-

SRP

EM, _ DE_ D82023

IASSINA'fURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

:t..t;,t,i:,: ';'.ir.!,.,r.iil{\li).ti"..r'L'r]),r:li'lt$cl$-r i}lllr:{)íj!.r5É:§ti}6',Íi:i,4f§Iílr

Rr,:,.1. llit ,:ir:uliii ; i.,.rtril l.rrr l0ri.LIt-i': (111524.'rl0 L'.ldoradoiloCarajásiPA
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PR[itr;i"í"f t)H*u DH ELDORADO DO CARAJÁS
DEPAR'IAMENTO DE LICITAçÃO . CPt

ANEXo VrrÍ DÉ:CLARriÇÃO Ue ruÃO VÍtrrCUr,O COrrr ÓnCÃO pÚeLlCO

A empresa , portador do CNPJ ne___, tendo como seu sócio

representante portaclor do CPF na _ declaro, para os fins que se fizerem

necessárrios, que não possuo \,írrcuic,, ilirr;irr c;u indirelamente, com a Administração Pública de Eldorado do

Carajás-Pa ou, em conformitlade com ir,ciso XVi do artigo 37 da Consütuição Federal.

DE DE2023

[AIiSINATTJRA DO RESPONSÁVEI r Cerl

EM,

'.lijr rl.:i'"r:r,i/(\':ílr..i:3ri)i,r'.lill,l) 'lsiJilx.If:l rliili:ri,'(Ír.l 5i:§ii:i{iêi:lsin

Iàr,r ,ll ílr, i çrirt.elhl 'rr I L'en1r'o l,nr t(n.). CllP: 68i24-()00 L:ldorado do Cara.jásPA

ü
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T-,RI;:I;IJí I,I]IIA t}I] ELDORADO DO CARAJAS
DEPARTAMENTO DE LICITAçÃO. CPL

ANEXO rX rlrrNUTA DÀ ATA-DE REGISTRO DE PREçOS DE PREÇOS Ne
I'REGAO ELETRONICO NS

Aos _ - - dia(sl do môs dc ,.1:: tr ôs nril e vinte e dois, 0 Município de Eldorado dos Cara!ás, através da

Secretanl oe Saúcle c'ie Eldc,ra4,r r'os (lrrrijju. 'los termos da Lei 8666/93 Lei ne 10.520, de 1.7 de iulho de 2002,

publicada rio lt,0,i,. de i3 oe juriir, (rc;üu2, [)ecreto 10.024 de 20 de setembro de 2019, decreto Ns 7,892, DE 23

DE JANEIRO DU 20I3, DECRIT'I{J Nc 1r.488 i)U i0 DE AGOSTO DH 2018 e das demais normas legais âplicáveis, em

face da classi[ici.çiio cla proprsia aplr:serrt,rrl'r no Pregão Eletrônico para Registro de Preços,

OBIETO: Sistcmâ de registro de proço r)arâ eventual e futura contratação de empresa especlallzada na

realizaÇào de (xames laborir Í er'a is, r, isrr'r do atender as necessidades da Secrêtaria Municipal de Saúde de

Eldorado do Caraiás -PA t'r',:l: r'cl'r rs r-cÍeridos preços oferec,dos pela empresa(s) cuja(s) propostá(sJ foi

classificadu:[s) enr primeiro lugai rro celL]rnr supracitado.

As quantidade sir,,' esririrr,i.r.r t Iio ,.rirririiri qualquer compromisso futuro para contratação, devendo ser

entregnes apenas as qrrantidades soliciraílas pela Prefeitura Municipal de Eldorado do Caraiás, de acordo com a

necessidrdc rla mesrra nc:r lDCair determinadas nas ordens de compras ou serviços. Empresa:

XXXXXKXXXXXXXX-XruCXXXXX)i, a.i,l I'.1 ,r' XXXXXXXXXXXXXXX, representada neste ato pelo[â) Sr(a).

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, C.P.F. n! XXXXXXXI KXX e R.G. ne XXXXXXXXXXXXXXX

lTEn"^ E§P[]Cl]-lCA('Õ {lS TND QLN.
VALOR

TJNITÁRIO RS

VÀLOR
TOTAI, RS

CLIIUSUÍ,A SEGUNDA. DA \'ÀL}OADI] DOS PREÇOS

A presente Atâ de llegistro <ic r]reç,-rs tcia liilrdade por 12 (doze) meses contados a partir da sua assinatura,

durante a vigência da Ata, os pre;os regittiados serão fixos e irrearusúveis, exceto nas hipóteses previstas nos

artigos l7 ; 18 Llu Deer cio Ít 7 692i2013 e devidanrente comprovadas as situações previstas na alÍnea "d" do

inciso lldo art. ó5 da Lei n" 8.66r:/i9ttll.

Parágraío primeiro: IJura"t,-, í) p|a:: tl: ,'aiidacle desta Ata de Registro de Preços, a contratãnte não estârá

obrigada a aCr.luirir os [,"o,lrrros "itirii is ,rr Cláusula Primeit'a exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços,

podendo fazê-lo p(,r meio oe oirtrÍ. iicrix.,,o (tlrando.iulgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de

qualquer espécie ao fôrnecedcr, scn(lo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de

fornecimerto ent igualdade Ce cindicõr's.

Parágrafo segundo: A íraüi: iJa assinrilr:e da .Atâ de Registro de Prcços o fornecedor assume o compromisso de

âtendcr, durante o prazo de sira vrqêrrcia. os pcdidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegr4 todas as

condições estânelecidas. fi.andú sujcit,r. intl(sive, às penalidades legalmente cabÍveis pelo descumprimento de

quaisquer de suas cláusulas

CúUSULA TERCEIRA. DA U,IILIZAÇÀO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

3.1 Poderá utilizar-se desta Ata ile Regi;t.o de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública

Municipal quc ,tão tcDha pnrriicipi(l( <ll ccrLrmc licitatório, mediante préüa consulta ao contratante, desde que

.:r L(l 1 ,r', ' rfi .ih, r,r lr' ( lrl, {ilj:.1-r,a(l I:ldorrdo do C.trciá!PA
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devidamente comprovada a vantagenr.

Parágrafo prirneiro: 0s Órgãt,s e entidade:i que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer

uso da prcscntc Ata dc Rcgistro dc l\'cçcs, ,lcverão maniíestar seu interesse iunto ao Contratânte, para que este

indiqu,: o:: ir rs:r,eis fornecedc,res 3 respectrvos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

Paráglafo srgundo: C:h.:-á "- ':,rnrrtdr, hr.ncficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela

estabelecidas, optar peiâ âcertação ou trão clo fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata,

desde que este fornecimentu nâo prejudiqr.rr as obrigações assumidas com o Contratante,

Parágrafo tcrcciroi 
^s 

aquisiçôcs aclicionxis por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou

entidade, a crnquenta por :entl) ilcs rlu.lrriit.,.tivos registladosna pre.iente Ata de Registro de Preços.

Parágrafo quarto: 0s quantita,:i\os Íc{êrr'xte as adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na

totalidsde. ao dobro do quarrtlt?:i'u'o de cada item registrado na âtâ de registro de preços parâ o órgão gerenciador

e órgãos Darticipantes, indepertdenterne'nt- ,.:lr, núnrero de órgãos não participantes que aderirem.

cúUsULA QUARTA . Do LocAL E PRÁzo DE ENTREGA

O recebinrcnto. o local c n l)r'?zc de ert"ega do matéria deverão ocorrer em de imedjato acordo com as

especiíicacôes .jontidas na ordem de compras/serviço ou nota de empenho, de acordo com a necessidade e

interesse da se,jretaria solicitaqtp troCendo ocott'er em qualquer parte do município,

cúUsutÂ QUINTA - Do PAGAMENTo

1. Execrtedrs €. ?ceitar ir:i ertrc3âs, a ,--rl\T'Íi 41'ADA apresentará a Nota Fiscal, medição e Certidões no Protocolo

do na Prefeitura iVunicipal de lrldor-ado ri., Cârajás, CEP: 68524-000, para fins de pagamento, mediante ordem

bancária crrditada em côrta cf n'entc (i() í,rr occcdor, a partir do 15s (décimo quinto) dia útil do mês subsequente,

conformc planejanrento e clrspc'rririlirlaclc firrarrcerra. As notas deverão ser entregues entre 1"5 a 30 de cada mês.

1.1. Os paganrr:r-.tos serão reali::arl,rs 'le acor do com o cronograma de desembolso (físico-Íinanceiro) determinado

pelâ Pt'eleitura tv!unicipai de IllCorarlo do (iarajás, em se tratando de empresas declaradas como ME ou EPP no

período ntíxirno de:i0 flrin;rl dias pi';i r:ada parcela da obrigâção, e em consonância com a respectiva

disponiLiirdaLle orçamcntárra.

2. Para efeit,) d,r rada 1;ager-rer,to, :r rrartir lrsr:al./Faturâ deverá estar acompanhada das provas de regularidade para

com as lrazendas lrederal, Ustrrlual e M.:uicirral e relativa à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia por

Tempo de Servicc (FG l-S) ., à jr.istica do 'i'rabalho (CND'l'.), demonstrândo situação regular no cumprimento dos

encargos sociais instituídos p4r lel

3. A Pref:itura Municipa! rlc L,l,lrracl,r clo Carajás reserya-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da

âtestação. o.: seNiços oLr i:t:ílrlloÍ f,,rr,e,:idos que não estiverem em perfeitas condições ou estiverem em

desacorrlo cotn as':speciíicaçfre: apresí:''tlirfi irs e aceitas.

4. A Prefeiturir Municipal Ce lli,i,rr lLlo <[o (ia|ajás poderá deduzir do montânte â pagar os valores correspondentes

a multtrs ou i:rtlerr izaçire: rler'i.liit I elr li!:rtalrte vencedora, nos termos deste Pregão Eletrônico/SRP,

5. Ner1hum l)itgnmento selii r:íct..rlrlo i iir;t.rrrte vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigâção

finânceir'â, s{rnr ílue issc, fl'te J,rettr' n t,ll."ação dos preços, ou de compensação financeirâ por âtrâso

I.1, r I .rl,r, iinr l0o.CllP: 6852{-000 Udorodo do Côrâjá\ PA
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pagamento,

5,1 - Nos tasos de evenLuais anLecipações de pagamenLos, fica convencionado que será aplicado o percentual de

10% (dcz por ccnto) de dcsconto sobre os valorcs disponibilizados.

6- Nos crrsos de eventuais atrasos de paeamento, desde que a licitânte yencedora não tenha concorrido de alguma

forma para trn!:o, Íca ccr.l'.'l)rr-':i'r.rdr) q:rc i tax3 de compensação financeira devida pelo Prefeitura Municipal de

Eldorado do Caralás entre a data acima reíerida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será a

seguinte:

EM=lxNxVP

Onde:

EM = Encargr:s rnolatórios;

N = Núrnero de dias entl e a ,lâtâ prevista pai-â o pagamento e a do efeüvo pagamento;

VP = Valor da palcela a ser paga.

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

I= (TX)/36s => t=((1/100)/365 => I=0,0001644

TX = Percentual da taxa anual ' í,)r.

6.1 - A compensaçáo fir)anceira prevista nesta condrção será incluídâ em fâtura a ser apresentada posteriormente.

cúusurA sExrA - DAs coNDrçoEs DE FoRNEctMENTo

A execução dos serviços ou forrrer:irnento 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 clecolrente esti',cr previstit para data posterior à do seu vencimento, observando as normas e

obrigações constairtes no Ed itâ1, 'rí) Tlrrnro ci e Referência e nesta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA sÚTIMA - DAs PENÁLIDADES

Pela inexecução totâl ou parcial do objeto do Pregão Eletrônicô para Registro de Preços, a Administração da

entidade contratânte poderá g,r rantid a a p róvia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes sanções:

| - Adveftência, que será ;rplicacla l)or rreio de notificação via ofício, mediante contrâ recibo do representante

legal da contratida estaheler:endo o praz,o de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente

iustificativas Dara o atraso, ilue só s,irão aceitas mediante crivo dâ Administração;

II - multa de 0,7o/o (zerc, vÍrgula urn por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigaçôes

estabelecidas, até o máximo ,Jt: i\o/o (dez. por cento) sobre o valor dos produtos não enkegues, recolhida no prazo

máximc de 15 (qninzel dias corriclr:s, uma vez camunicadâ oficialmente;

lll - multa de 107c [dez por centr']) sc bre o 'ralor do material não entregue, no caso de inexecução total ou parcial

do obieto conh'ãtado, recoihida no lrrâzô de 15 (quinzeJ dias corridos, contado da comunicação oficial, sem

embargo rle indenizaÇão dos pr eiuízos lJ{)ivenLurâ causados ao contratante pela não execução parcial ou total do

obieto o qual foi registrado os prazos

Parágraío Prinreiro - Fi,:âiá irrrl';didâ de licitar -. de contratar com a Administrâção Públicâ, pelo prâzo de até

'..,, .,. ,'ir,,rr r,,,']rI.r1,!,,ü,!i,.t,.r1r'r) t:I)Íi.)..'.-.q.':lni1l-ri/í./'.h

lir ;i,1 rr ,r.r'iLl ri , r.Lr,ri' \ll'lorr.(]i;i']: ôji.2.1-0(,il l'.ldorido do Crralas,PA
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(cinco) anos, garantido o direilo prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes

da puniçãr-r uu até que sejâ prornovida â reàbilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a

licitante quc convocada dcrtro .lo piaz,r clc validade da sua propostâ, não fornecer ou prestar serüços, deixar de

entreg.rr 'r .1,)jr r.rL,ntacáo exiÉli{1a pnra (, ,;ertarne ou apresentar documentaçâo falsA ensejar o retardamento da

execuçãn íl,r sêr, .'irjcrc nãô d.,hri ,' . nrô.í."ta falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se

de modo inidôneo ou cometer fraude fi$cal.

Parágrafo Segundo - As sançrx:s Dr'{-/istas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser

aplicadas iuntanrcntc ccrm as rlos ilrcisor; "ll" e "lll", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo

proces!;o. rro ur;rzo de 0lj ír:inc ,) r'ltalr r'rt lii;

Parágrafo Terceiro - Se a r.',ultr lrr| rlc rai::'superior ao valor da garanüa prestada, além da perda desta,

responderá a etnpresa i,:rne:ci:tlora p-.la srra diferença, a qual será descontada dos pâgâmentos devidos pela

Administlaçâo ot,. quanrlo fol o i-'r,io,,:r,br ada judicialmente.

Parágralb Quarto - As penalitiades serâo obfigatoriâmente registradas junto ao cadastro de fornecedores da

entidade.('ntt'atânte- e r,r,:ac,r dr, :rt.pettsão de licitâr, o licitânte deverá ser descredenciado por igual período,

sem preiuizo das multas previritrs 1,)í: EJiral e das demais cominações legais.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJlls'l AM i,N'to DE PREçOS: Quando, por motivo superveniente, o preço registrado

tornar.se supelicl ao preço I,rat,cado pelo rrer cado, o órgão gerenciador deverá:

8.1 Ccrrlvccar J contrâtado visrr;uc à regociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo

mercarlo;

8.2 Fnrst|ada a negociaçâo. lil)ara. o coDtrataclo do compromisso assumido;

8.3 Co\vcca, os demais clnssil.r l:ii):: fia!-a .r)n.:eder igual oportunidade de negociação.

8.4 Quando o preco Ce mcrça'-lr t,r rrT re sL;perior aos preços registrados e o classiÍicado, mediante oferta de

iustificati,v as cornptot,ad as, ,1ã í , oud r r ( u rn o |iI o co rn promisso, o ôrgão geren ciador poderá:

8-5 Liberal ri contratado do c.-rnrp|onrrsso assirmido, sêm âplicação de sânção administrativa, desde que as

justificativi:s scian-r motivariarrc:rir: occiids r: o icq uerimcnto ocon'a antes da emissão de ordem de compras;

8.6 Coni,oc,rr os tiLmais cr:)ntr';,i;rilr)!. lta|ii(.oncpder igual oportunidade de negociação.

8.7 Não logrando êxito oas nel'|r iâ..-1'a, i' ór'{ão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Registro de

Preços e i r< oçâo de me.iiclits car)r\,?is l)ara .rirtenÇão de contratação mais vântajosa.

8.8 En câ-so de desequiiibr io da c,l{râçào cconômico-financeirô será adotado o critério de reüsão, como forma de

restabckrcr irs cond içôes olig: r,rlrrrcn t r I) irc tu adas.

8.9 A rt'vts-i,t 1'oilerá ocorrei ;' rl laiqlêr teÍnpo dâ vigência da Ata, desde que a partê interessade comprove â

ocorrêttc:;r oe li.tla i"np'er,'is:t r,'i, r;,ir.r,:' .-3n:elrte à fbrmalização da proposta, que importe, diretamente, em

majoraç,ro d-r seus encargos.

8,10 E,:t çasU r,le ' eyisãr;. a a ltci ;r{io {r ) i) !',lro ajustado. alénr de obedecer aos requisitos referidos no item anterior,

devetá ocorter Cr: forrnl propor,:iotrll ,l nroriificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio

memória rl r' ,:,ilr:u lr. a ser aprer;:r1t i(lr n:rlil D:rrle interessadâ.

Rrr iL I
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8.11 Ilentre os Íàtos enseja:[orer; dr cev,são, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidadg cu.io

caráter possibilite à partír interes..ada .r sua aierição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como

aquelc'i daicrrentes exclusivarncüi.c Ja ,.riiaçào inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimoE na hipótese de

reajus.t.r,, e r.J, i,(,dalidadeqliLr:rú,eii-iilir\ütidanesteregistrodepregos,postoqueâsuaügêncianãosupereo

pfazo 11l. 'r":' 'r',,

8.12 Não será concedida a r:vrs;io quando:

8.13 Auserrtt, a elevação de cnciir.lrs alr:;acla pela parte interessada;

8,14 0 cvcnto irrlputado ir{)rno ci--risa Cc'..1r:sr:q:tilÍbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva

ou âpói a ii,r;rli, â(;io da vio lr)r:i", (i r ,,l.r;

8.15 Auserrt;' (; nexo dír c;rusal,rlirrr,: criir n evento ocorrido e a maioração dos encargos atribuídos à parte

interessada;

8.16 A parte intÉressarla houvet tl(orrido enr culpa pela majoração deseuspróprios encargos, incluindo-se, nesse

âmbito, a previsibilidade ria ocorrênciír d,r evento.

CLÁUSUI,A NONA . DAS CONDII;]IJE'i T'E RECEBIMENTO DO OBIETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

0 recebir4f,ri,) do ob,elo ('r.: ::'a 1i| ilâ f,'esenre ata está condicionado à observância de suas especificações

técnicas, arnostras, e quando couLer elr)bâlagens e instruçóes, cabendo a verificação ao representânte designado

pela contrirtante.

Parágrafc Pi'imeiro: Os s:r,.,i,;or; oll i)ro(lut()s deverão ser de ótima qualidade, e dêverão ser executado ou

fornecidrrr; r'- rrroio de corrlr'rir,r i(, ..,n!iârlte rla rlrdem de sewiços, ordem de compras ou notá de empenho,

acomprnharl;,s ,1rs rcsürcii',rai nrr1?s [i iÍ]a'si

PaÍágralb §cgur,dor Serac rer.'irri:io:: cir sr:j:t|nte Íorma:

I - Prol jso-iamente, no ato dr elrÍegl, para eleito de posterior verificação da conformidade dos serviços ou

produtos rrr,' :tr; especifirar:.res ( onÍi jrnrc.< rli l,roposta da empresa,

ll - DeÍinit ivâmcn te, após ,r rz.ri,r:tr,ão ilr qr!âlidade, dâ quantidâde dos serviços ou produtos e suã consequente

aceitâçilo. rDciijrnle a cnri',sat:) dc 'lirrnro de Rccebimento Definitivo assinado pelas partes em ate 5 (cinco) dias

úteis â,) is'( ;lc.h;nreoto nl -,\ i. ,.'
CIÁUSUI,A DÊCIMA. DO CÁNCI1L Á MFNTO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

O Fornece(lor terá o seu ReAlstr'(, de Pr.rços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo

especÍtico, irsseguíâdc' o coltrirJrtsrro e ,, rrFlâ defesa:

A pedirir.r. qu;rrrrlo:

. colliI T,1\/ar a irr,possr rrrlr,l:,rle de crimprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitôs ou de força

rllaioi.

. c s(u llieço reqistr'.rlo s! lr.rinr{r, ccrnprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de

, r r.r... ir.,,r-',rr.-, (r.,.. r .tra:irr . !L.r1{rr'i .r r1ii.r i l Sf§i{'rri ia.a,5L:

.r . ., i,rr 10,r. !lal :6lt-i21-r,oii lrldrrrdo d() Cffaiâvl']A

r r .r'r rrl; i,rs i:tf.uir: )- ,r - r lii , r ,, ,llrr (losefviços.

. I ,',. r r , .',|]'lr,:

. ,.i::.{ri' l.ilt /ii '., Í r",l'-,lrr, llí hipótEse deste se tornar superior àqueles praticados
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nte rcldo;

r perLll'r'qualquer coir(lj(jà.r Ílc h.rbilili.ciio ou qualificação técnÍca exigida no processo licitaúrio;

e por r";rzões de jntcrcris! lr ril)li, o, d../iC al]tcnte, motivadas e jusüficadas;

. rriea-t:l1i;i;raSobr.6a;rics"i§l,rori.Í:ntesdaAtadeRegistrodePreços;

. nãa .in1|:lrear-.ir, .,r,. ^.::r- - r.1ir-r, r,o prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro

de l)reç0sl

. çirrit(Ler zir,-la c,uill,trr I'i);itrrr, lr int,xecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de

F'.cpi;trcr d; Preçor: cLr ri;1, :r(lidos d{:lir decorentes.

cúusfl,Àr)íi.tr\rApRrtrl;.1çr-tAAir'ií)RrzAçÃopARÁsERvtçoEEMtssÃoDAsoRDENsDEcoMpRAou

sERyÍct.)s

As aquislções do objetc da presc ntc ll.tii Cc R,",gistro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelâ contratante.

Parágratn Únitor Â errisr;ãi rlar. ,,r i.leirs iir scr viços ou ordern de ccmpras, sua retificação ou cancelamento, total

ou pa;ciltl, r;ei'ri rguaimente iiur[.,rr l,,r11a ,)o:.) or{ão lequisitante.

cúUStí r-i1 !)Éí:nrA sF(irÍ rN r-) { . D ,)s 4f !Í se Í vtos E sUpREssÕEs

0licit;,x,'r L::gis§ido r'.â At3 rii) li:1is'-"c 11:' I)reços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, quantitâtivos

superi(rres àquele:r reqisir a,lJ.;, r.r l'rllrçà.) do (lireito de acréscimo de atéZ5o/o (vinte e cinco por cento) de acordo

çsrn 6 i! l 'r 6lr;.111. ti5, t1a i,ei nlr ii i)i',, /'g i

ParágrâlíJ Primeiro: \i, hi;:r,'.5. r'ie\,!:,!a no item anterior, a contratatão se dará pela ordem de regisEo e nâ

razão d os :c.: pectir/os linril.is d r t',rFrc n r.r :o rê,Iistrados na Atâ.

Parágralo Srqlnrlo: A sry,rc,-,iu ii.,,;:rlr,'iç,rs ou produtos registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial, a

critério da.-\drnrnrstreçãí', círir.,r r, r'';1,' s,:, d'spostono parágraío 4e do artigo 15 daLeine 8.666/93,

cúusut..r DÉctMA TERcEt Rl - Dos pREÇos Dos LoTE DE FoRNECIMENTo ou sERvIços

Os preç:o ; o ii 'tacr t)s pe'r e'r,lr csi :iil 5!i i il, r,j .r . r1') p rirneiro lugar, signâtária da presente Atâ de Registro de Preços,

Parágrúo llrtir o: 0s Pt rrrr.. rr i , r.is()s t ü Íieal (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo peíodo de 12 (doze) meses,

contadr : r: 'rir i :âs.jirar,,Íi'.' r)rri !.'r!,. \r: rlc Rcgistro de Preços.

clÁusu r.il t),iíjill,rA QUA.nTA D/,.s ofiRtíj,\coEs Do FoRNEcEDoR

A emlrrci: l'.r'rr:ir'Cota /-!.:lri)l( :r ( rê'§. , . lli]lrrrir as obrigações constantes no edital, Termo de referência e ata de

registTr)(l3r)recos,se|]]ure1L,í;;,.',ilsrllr,,nIirIrtÍjsdasnormas,dosanexosedanaturezadaatividâde.

CLÁUSUI,A Í)ÉCIII'IÁ Q{-'INTA - I'IÀS í]fiHII-^Ç TS DA CONTRÁTANTE

São obli;:a,;i, -:s clrr contr.ãtii,:1.. .tlj i ?rir sti. rr (c j rlr; cdital, termo de Referênciâ e ata de registro de preços:

Parágt'aü PIini.,l o ErÉLrrjtf !,', i t;1,1;r111r15:i,i1) da[s) Nota(s) Fiscâl(ais)/Fatura[s] da contratada, após a efetivâ

entrega (ir,, j)ri)LJutOs e e.nl:,.ia,r,lr,'i'.rr'1'r rl' lleCebimentO.

Parágl â tb §rgtl Ír do: .1t cr rl1r. rr irr- c l'r.; r. :, rizr,r| ir exec[ção d o obieto licitado por intermédio do Íiscal especialmente

desigl rrl ,. ii'. Li qsl ,. . . , ' '. ' , .. i.'lis altelal!(ies.

ClÁtl\i, r! .,, \ \; : i,-'ll\Als
InteÍlj'. Ii,i,, ' r. ir.;)-rr llegjstrc de l)reços e a proposta da empresa classificada e

'', -i " r.r: ii'r .,rrli ;i .rr,r :i)i:j.rÍii.\airla,liii?,,iia,

.r,r I1r,,.(.|| ô§j.2.1 'r1r0 lltJorâd. il.i Caraiâ!'PA
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1s luga -.

Parágtaí'rl Pt'irueil'o: Or ':,,':,,r, )ini\r'r:j "'cr'ào resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições

constÍl'i[r]:; ,1;rs l,ei,; n" ,i,612i'',i r, '; , -i).5iirr,'2()(li: r. derlais nornlas aplicáveis.

Parágrr,.it ,.'Í'lrlo: ,t pr r.,j,r.,1i;'í. r(::>,i.i',lir clesta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição

indispen,'1.'r111 'r"1 sr1êÍi.':r.rr -.:\t:'.r-.',.,..'.'.dape{oContratante.

Parágrat«r 'Í'erceiro: As clue stl(.:j /-le:(ri i'É'r:tes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas

admitti:;t"ai i,',.1n1(:rrle- ser a,j ll'i)r'i: .sir(i:rri, i,,l!ia«.las no loro da cidade de Eldorado dos Carajás, com exclusão de

QUalq ti,:t' l r rl.rrr

E,por,':.r rr l t:i'1r,i.r'.t;,i ;: -'r"l';'.;;r i ,, i;'; ,rarn,lL)resenteinstrumentoem2 (duas)viasdeigualteoreforma,

na pfes.],1(lii ,!a"s t-f Sten-,1í,1ii,rli,.1 , :; rlÍl),ri 1r, , i.iSC[eV€II1.

Eldorado dos Carajás - PA, em _ de_ de _.

l.!' :'r Ll ; (rilr, ijr.rNlclP./{L DE ELDORADO DOS CARAJÁS
I]IJI.ITRATANTE

Ii,iZÃO SOCIAL DA EMPRESA
íINPJN" /_-

CONTRATADA

. i r i .. .. i l-l:,,,.^rt;rri: i(.!i:',: .ij.,tr:i! iL:iJ/.{}(Jrit {it-)}i:ôr'lill lINti!:).(íê:iIisí(:i.

,tL I ,., [, .. ..,.i..iti, t.,r, t rl ir]r ,. C.l:l[:,: 6li.i2.l-r)00 l,.ldoradodo Carajáv.pz\
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Elc§,},':' . ';:;:;',
d<'1 , ,

ANEXO X
I\IINUTA DE CONTRATO

0 Municípi,, d| Flldorado dus (-.1raiás, atravós da Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás, neste ato

denornrr; d ; i!iliratantê, corn segirinte endereço Rua do Aeroporto esquina com a Rua lguaçu S/N- Eldorado do

Carajás !'ri-i. CEP a9l',21t\t''t'.;.i::r;rr.llCo pelo Secretário de Saúde e de outro lado a empresa

, inscril-â no (lNPl {l\lf) soh o n.e

u§Pt:cr F I(.{ÇÕ},-s

portador da Cédula dedenominacla simplesmenl.e c(,nl rir.irda, neste ato reprcsentada por

ldentid;r(.lc n.o

integr'ãrr'i,ii ",:(1it.1l daj Prê.li.i [:1..]ô1li:,r 'L.e _/-._e a proposta apresentada pela contratada, sujeitando-se o

contratante ir a contr"atada iis r{., r,14s !isr irlrr,:rres das Leis ne 8.666/L993 e 70.520/2002, Decreto 10.024 de 20

de Setembro de 2()19 e sr.ras alrr:;-'. :(les ,)írsteriores, mediante as cláusulas e condiçôes que se seguem:

CúUSULÁ PRIMAIRA. DO OBI81'O

1. 0 preserrttr coltrato leürconio cl)j€t . S;s(erna de registro de preço para eventual e futura contrataÉo de

empresa cspe,:ializâda nâ r'('irlizâÇi){r Íle exames lâhoratorlals, vlsando atender as necessldades dâ

Secretirriâ f/lur)icipal de Saúd: o,: Eklortil"r do Carâiás -PA

1, Os preçrjs do-s serviços $âír a(ir;cllrs irírir siantes da Planilha apresentadâ pela contratada, sendo que o valor totâl

do conlratô,: (ie R$ í l.

r t irl írrlr/ 'r " 
--,,--.-- 

celcbram o prescnte contrato, do qual serão partes

2. Os (lrálrtitàtir'os inrlir';i(lr,ir ,r,r Plír,r,ii,,r ,,.,r)stante do Anexo do edital do Pregão Eleúônico sâo meramente

estimativos, não acanetirndo;i,ldnrrrristri:çào do contrâtante qualquer obrigação quanto a sua execução ou

pagamento.

3, As des;resas ,rli.llda ir pfuscr,lí: .ontr;ri!, cJi rer'ão por conta da dotação orçamentiária: XXXXXXXXXXXX

cúustJi.Á. TERCIiIRA - oos PR.{,los

1. AC(lfl !!-l /\'l À I 
j.\ i'i ca "i r.l'r r' :'", I r. rr,. : :ir' ,:-:' prazos âpresentados em sua proposta e âceitos pela administração

para exec,rçii,-r clos serl'!Çor:, c,r,rt:,do r1c. r,:rcebimento da autorização de serviço expedida pela Prefeitura de

Eldor?C(, rl(; Ílat atús.

2. Evênhrais Í(,lnecinre'lto ri--verào ser nir:iados em de imediato para a enfrega a contar da notificação da

fiscaiizaçã,r .lri ilo N rF A1 ,4 \'i'L, .;.-,. prc .rizo de outros sewiços autorizados para execução

cúusU).,1 Qu tlirA - DC ÁM9.ril)o \.t rirrt.

1. A lavra,rrr.t Co present( r:oirt '-!o er( i:,.r e cia realização do Pregão Eletrônico realizado com fundamento na Lei

ns 10.52 0. d e 17 d o julho de 2 i){).r ê na l-cr n! É1.666/93 Decreto 10.014 de 20 de Setembro de 2019.

cúusut.A ()t,lÍ^lTA - D^ txt [!.t(,.io t ú c(]t{'l RÁTo

1. A ex:cur,ão deste coulliltc, beni cror'ro ci .:,rsos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos

preceit;: ,t, rlir,',Lo pfi;!ir1, 1i1ri".11;r11,ri,, !ui)letivitrnente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e

OI IT
VALOR

UNITÁRIO R§
VÀLOR

TOTAL R$

estabelecida doravante

ITf [I I NI)
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Eldfur,nctur
do 8ar.:riás

disposiçôcs de. dircito p'ri-ive lo n,r i'ot ma 1r ..rtrgo 54 da Lei n.!' 8.666/93 combinado com o inciso Xll, do artigo 55,

do mesnro diploma legal,

CúUSULq SEXTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

1.. A viginr',a r,esie contraio será *,_/ ___.i _à _/ __, contados da data da sua assinatura, tendo

início e yenÇimentr: em dia rie errredienle ''lí'\,endo-se excluir o primeiro e incluir o último.

2. O Contrato poderá ser prorrogado, ali,'rado ou aditâdo nos t€rmos do arL 57, inciso IV c/c artigo 65 da Lei

Federal nq 8.666/93 desde que s t"isfeitas as exigências legais e regulamentares, previamente iusuncadas.

ctÁUSULA sÉTIMA - Dos ENcARcoS Do CoNTRATANTE

1. Cahcrá aír c.rntratante:

1.1 - permitir acesso dos (e.:riccs ,Ja cí,ntratada às instalaçôes do contratante para execução dos serviços

constantes do obietoi

1,2 - prestar as ir:fomrações e os es(:larecin)ertos que venham a ser solicitados pelos tócnicos da contratada;

1.3 - reieitar qxalquer sen'iço e,(ecutado equivocadamente ou em desacordo com as especificações constantes do

Anexo I do eílital do PreÍlâo eletr(irico n.' _/ :

1.4 - inrpedir oue terceiros e:.:ecutenr cs servicos obieto deste contrato;

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

pregão n.'' / e confonlte clonogr-am'r ria secretaria requisitante.

1.6 - atestar as taturas con'espondente5 e s upervisionar o serviço, por intermédio da secretaria de serviços gerais

do contratalrl e.

GLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARCOS DA CONTRATADA

1. Câbera à contíatâdâ:

1.1 - responder, em relaçàr.r aos sells têcricos, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, tais

como:

a) salários;

b) seguros iie acidente:

c) taxai. irnirostDs e contlibrr:çne;'

d) indenizações;

e) vales-refeiçáo;

0 vales-transportej e

g) outxas quc porvcnt'rra vênhan) a scr ,:rircas c exigidas pelo Governo;

7.2 - niantêr os seus téci'lií (ls iujÉritor ,ls ,rü nas disciplinares do contratante quando em trabalho no órgão,

porém senr cualquer vinculo ernpregaticio corrr o órgão;

1.3 - manter os seus leicricc,s idenulrrados pol crachá, quando em trabalho no órgãq devendo substituir

imediatam('nte qualquer um cl..:les qrre :-eja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do

contrali. 11( i

I(r,r ,l ln., ! rnnello , I
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1.4 - rcspor)der, ainda, por (luâisquer danos causados diretamente aos móveis, e outros bens de propriedade do

contratante, quando esses tenh;rm sirlo oclsionados por seus técnicos durante a prestação dos serviços alvo deste

conFato;

1.5 - .:: c,r . : : .r rlespesa dr:ior-rentc dc c, Lralq uer infração, sela qual for, desde que praücada por seus técnicos no

recinto iJ. rar-rt atnnte,

1,6 - reparai, ÇorÍiE;ir, renlôvGrr, reconsh'rrir ou substiturr, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços

efetuados releterr'res ao ul]l€lr) qm (luo se verrficarem vícios, defeitos ou Íncorreções resultantes da execução ou

dos matrri:rir; usaclos;

L.7 - rr:li:zei rs serviços cr,i. :i'rern i.,r'!i ar]os no prazo de 05 (cinco) diâs úteis, contados do recebimento da

comunicÀ(à(:

1.8- rrsar a rnelhortécnica prssí',/el par:r .: er:er:ução dos serviços objeto deste contrâto;

1.9 - submr:ter'á fiscaliznçâo d:, corti aLan:e de todos os veículos a serem empregados nos serviços antes da sua

execução:

1.15 - cornunirâr à secre!?riir (luais- qü-"f ;rtr:tso referente a entrega desde fundamêntado e iustificado. Podendo

ser aceito ou não,

L.L6 - m,rr)tei-se enr cornpatioilioade c,)tu as obrigações â serem assumidas e com todas as condições de

habilitacão e quaiificação exigidrs r)este (or,trato durante toda a execução do contrato.

cúusuL,l NoN^ - DAS oBRlGrrÇÕE§ soctAIs, coMERctAts E FlscAts

1. À contr.rta,l.r caberá, aindl:

1.1 arisrrrr,r a responsaiu licletl i: 1'ror rirdos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na

lêgislâ(àns),râietrahilhisteÍl1rv,Í,oi:.,b[illardo-seasaIdáJosnaépocaprópria,vezqueosseusempregadosnão

manterã,1 ncrrnum vínculc enr;-rregaticio i:.,rlr rr contl'atante;

L,Z - assurnir. t.arnlréú, ir r,)i!.c]ls':rl)ili,la;!e por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação

especÍíica (lc acidenter; do trabalh(,, qrrarrdo, enr ocorrência da espécie, forem vÍtimâs os seus empregados no

decorrcr Ll.) <lr:scmpcnho dts r.r.:r\'ict,:, ori rr]l concxão com eles, ainda que acontecido em dependência do

contrat? ntr;

1.3 - assurnir tc,dos os er(:ar(rrs d,: ;:'ossívci demandâ trabalhistã, cÍvel ou penal, relacionadas a este contrato,

originãrianlente ou vilrcularlos [,)r lrÊ\,rIião, conexão ou continência; e

1.4 - irsflrmir. aincla, a respor:sabitiiiade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução deste

contrãto,

2. A inadlrirpiôncia da colrtreta(a, :om 'elerência âos encârgos estâbelecidos no item anterior, não üansfere a

responsaili liC â(le J:or" seu p:rqiirrientí) a nd rilristração do contratznte, nem poderá onerar o objeto deste contrato,

razâo pel;r,:rrral .r contratld.r r.xruncirr e:rr, ar::-samente a qualquer vÍnculo de solidariedade, aüva ou passiva, com o

contratarf(.

cúusrrr.A DÉcÍ[ÍA - DAs oBRr6AçôEs cER-Als

1. Dever;i,r rl(lN'[RA']Ai)A ohi-r'rvar. I irnr-)ii]r. c seguinte

i\. ,l I |L.l ,t. ,r. ( (irr,, kl, i0ar. CEP:63524-!,00 Eldorâdo do CaÍujás,'PA
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Etd
dç

1.1 '.,: , .i.i rii,,, ,., i. rr, , . l, .,1- de seividor peÍtencente ao quadro de pessoal do contratante

durar,,-r .,.i.,r, 1,,, ,, , li .., ,.,tr,rior

prévii ' , !, ,,, l, ( ,rrte;

1.3 r ' . 'r r[est.]ç,'ro,1c:; serviços objeto deste contrato.

1.4- Ar". a.

CLÁUSill. r 1rr 1ir.1 li!.1 ,,1 ,,., l,:, .;,,,!r.iHAMEN.1OEDAI.;SCALIZAçÀO

Para,''
2. tl ,. r,i : .,tl ' ,, , . l,r rr itt':.,ljl'to to(ias it:i )corrôncias )'elacionadas com a execução dOS

3, Â.i I :, i ,, ! i:(.lr) a ,,rr l:l(,têticrit do I epresentante devetão ser solicitadas a

autor'.o;r.ii r,,r,, r.,i.,:rr1,, rl , , ii r ,..,,,r dtr rlr(i,lrldo dos 'iarajás, em tempo hábil, para a adoção das

medirl,I':,i,i,,(,'i,.

4, A , ir.i,r','r':i ri I r i t l:' -,)pl rsentá la durante a execução deste contrato, desde que aceito

pelaa(l ), .;:i (lí) L rL.ir

CLÁUSíri.r,i,t,r,rl:.irÍ,r,i,'r i r 1.. , lr. ,,ú

1. y' r,,..; r,,1.,.r. :::,, i. , 11i.,{rrYidordo contratante designado para fim representando o

contrnií! 1,

C[Át,Sir. ri r ii iillA f:;!ii ri rr. i]ii,..r.'.;;.
l-.As rlr., 1 r,Í I .Je1.) jcrl.ai o (orr.r'ãJ pol'conta da Dotação Orçamentária Própria

do(s) r', '' :,r ", ,llL::riclp,rl. XXXXIXXXXXXX,\XXX

ctÁus..',..,, ., ,',,'i.r,.rir , , i ,, ,l ri)
'1. i:"i",r.. l':i r. .:1. r'.. ,) i ,rfar.lr: ;rpt'esetttará;, Nota Fiscal/Fatura no Setor Financeiro da

Prcfcrt r ., .i I : \ ,, , r;jtrx.lo na RLra C;r ltio vcrmclho q 01 Ccntro km 100, CEP:

6a521 ' tt .'reti;rr,te ordeÍr1 llarrcáriã creditâdaem conta corrente ou cheque

nomii',il .. , I ,,Lil (.oirl-a(lo da entiega dos documentos.

2 ar .1 ,, ,,,, r

eStivtr I r, . ,i, ,,,-r. ,, ,.

3. ,,

deviti;r

4.

finan,. '

depen' r. ' ' r

(.; l

t,!

. r,'..1:nr o pagâmento se, no ato da atestação, os serviços executados não

.i..li,lt,{0iada e aceita.

' ' r : i:e a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações

i -i iLo.

' , '-,)rtratada cnquanto pendcnte de liquidação qualquer obrigação

, L,i eilrr a alteração de preços, compensação financeira ou âplicação

í..u
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Etet
dc".

adirr l,' I

5.1

fo nt r,

acin),,

; . i.i I : , r.: s.rviÇos será coltãdo a partir da data final do período de

segurn 'r " 'r, : ,

EM = l :.. "'
ondc:

EM= , ',, \'

N = ,, ,tl i.,,.r" : roüt,Ii t't antn e,t rlí, efetivo pagamento;

VP ':i:,:'rtri ti r.' t',f. I :i,.!

I - ,r r,.': ,lt: r,.rtirll',r,r ., , :)i'r . l r. r rinl)(ila(lo:

I=T). -.rr"\i,,'l i,Lt .,,

361; 1,, '

TX , :tr, ,I ,...i ., 'l

5.2- ,,, ..,,r :i, ,r,,, r.:,,: .., . .,t.tlr,,ar., scrá incluÍr1a na fatura do mês seguinte ao da ocorrência.

5.3 - i, .. 1., ,r,..: . .|,:. . ,,r.rr.e foçle:á ser efetLado após a apresentação danota fiscal/íatura

atest;r( r ). :,, i r',.ri'l: i,r' , I r:ito no irrt. 67 da Lei n.s 8.666/93, e verificação da regularidade da

licitarl. r(l i il ir. , i i. - 'Dc:rol.undode(;arantiaporTempodeServiço-CRF.

ctÁirs ,. ,, r,xt,;,r, ,t ,.',, ,,,., roo(ohTRATo

1. tt, .t t', ) ,'i. ,. irrl r ,rrt(:resse da administração, nos casos previstos na Lein.9

A.666i. i rr.'r, .1 L, , , (,r,,rorrr r aprescntaçãodas devidasjustificativas,

clÁusu' r:, 1.,.i.:1Í!:, ,tI 't I ,' r; ..it i ! ,tt, suPÍ{EsljÂo E REAIUSTES

1. Nor, r,, \., ,'r l1il1,,i , ri r rL I li 'lc. (r ',,alor inicial âtullizado deste contrato poderá seraumentado

ou su,-- t,,, . 1í)r'í.cl1toi. co.rfoinr: disposto no artigo 65, parágrafos 1,e e2a, da

Lei r'r. " .

1.1- .i ,,,t .,1. '::L' f ,r ,i i. r,:srrls.ondiçôes contratadas, os acréscimos ou supressões que se

fizerr",',

1.2 - i, ',11 l,rrr;'.. ii.r ;,ir' r, ) I |xcc{leI o limite estabelecido nesta cláusula, exceto as supressões

1.3. it., j rr , ,,ior: ,r r-aria periodc, Ce l?- (doze) meses de execução do Contrato,

mediar .,', ir ', ,r r!,:r an'lo o I['CA.

1.r1. 0 ' i. r i'ioi.ssr Ad nr inis tr.l[ivo protocolado na secretaria de Finanças,

anexlril . . , r rr' ,1, :,.t rr.ostilarlo ao C'lrrtl ato nos lermos do § Bq do artigo 65 da Lei

',,,l.rncnto, dcsdc que â contratada não tenha concorrido de alguma

:r::a de t onrpensação [inanceira devida pelo contratante, entre a data

,,rimrrlerner)to da parcela, será caiculada mediante a aplicação da

,, . i t:l':ô1j.2, ,)0ü Illdoftrdoüo C,irâiá.t/PA

Feder-,



clr; . :
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1.5. 'l r,. l r;,,',, , r', r àr,)rlt((er rrrediauie fll'tdamentação na lei 8666/93 e demais

lcgi>I",.' . r 
'

CtÁtlsliJ ,\ ii\i,t.i.rí r. t I r ,r')ESi

f. ii, ; i!, i:- ou o dc'scllnlplimento das obrigaçôes estabelecidas no contrato

sujeir . , ,rr. ':)t- |nl ccntt] por dia e por ocorrência, até o máximo de

llo/o lt-i" t't t. ,l L,, r , , t , iL(), ,.:r:r:llrrda no prazo máxirrro de 15 [quinze] dias corridos, uma

vez ('í r r,l r,

2. P, : i':il( r'.)r[rato. a adrr inistração do contratantc podcrá, garantida a

pré\ r ,r.,', .:

2.1- t r

2,2 i r ,i ,i . ,' vrlí)r lotai qo cortrato, no caso de inexecuçâo total do objeto

contri i f. : .r r: , .: ' iarir a:ri,i{1o5, cortado da cornunicação oficial;

2.3 - r, f), !, ( , ,, (i,r lr..i-;rçrio o irnpedirnento de contratar com a Administração do

coNlr..' , I ,,r i , I

2.+ r '. . . ,rl) ',.; rr r.,, r, . I .írrtr-a',:tr corn a Administração pública enquanto perdurarem os

moti\/c-: .. .,:.,1r:, r' : ii: ::la l)ron.rvi(lil ,r reabilitaÇào perante a própria autoridade que

apljcor ,', r,',,.t.., ,i , , l r(lr'(,rrL)ltrata(lir,,rs,jâr-cif a adnrirtistração do contrataDte pelos

preiurT .i , .,,,,. r i . . , 'a §ll(:c il;)licada c(,,m base no subitem anterior.

3. lr,."; ',nc.,rtlatadirestêrásujeitaàspenalidadestrâtadasnositensle

2 <les'.t ' -

3.1 - , -. , , l,ria|, i,o l)rà7o Fr0llo_\^to e aceito;

3.2 - i ' rr r ,rl l:tli.,sl' c]lrpr c3ado rra execução dos serviços, que vier a ser

re]eitr 1,, a :. .. r'!, f() piazo cle 5 (cinco] clias úteis, contâdo da data da rejeição;

e

3.3

prazo (

4. ,\1,,,.

de fbir ,

lr']', (rr:) vicr a scr reieitado caractcrizada se a medida não se efetivar no

. l.! rejeição.

. , iicará :u!eita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no cadastro

(, 1il)er, às demais penalidades referidas no Capítulo lV da Lei n.s

:,r ça nraior, dcvidamentc iustificado e aceito pela adminisfração do

. r,laclos uo item 3 desta cláusula, a contratada ficará isenta das

. , 1;i'11 .16 rriirti(:ipaI cn] licitação e impedimento de contratar com a

r'.. r irlun,:idarlc palil lic]tar uu contratar com a adrninistração pública

I ,1, ,i r r, c(,ii'l irs de inulta, descontando-a dos pagamentos a sere

8.666 t')ti

5. Co)r rr 1 -,',

COntTaiir rlr

penal r

6. r\r '

Atlrni, . r l

Podc-: ;t.

efetr! 2i

,)r,: Ii I (,,rI.lrf;rr._ri,.._(:,,

r,, (ii, r tri, l|.ltiliJoü()(l ataiI'1\
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Etçí
tlr:

TESIl ll,' I

l.

CLAUStJl ',i f , rr',i.rj..r.ji I j.r. \1 ':

1, A i )t ,i , , .sii, ,r .,r,.r trsrisàí1, (ionfo|rrre clisposto nos artigos 77 a 80 da Lei

n.q Lt,

cor-I1 ' '

2. ),

I a lil lr .,,r.i.,' ' uctilic.rrrrlo sc r contrirtada com a antecedência mínima dc 30

(trint r

2.2- .;rrt h:,1r colrv".irier cia pala a administração do contratante; ou

2.3- 1'. :, . .1,r' r .', :: l;ic r lr\atJriil.

3, l, .' ., rl,i,Li,.(,| , í iVr'tá lL:t Dleçeclitla de autolização escrita e fundamentada da

autoni.l

clÁuli' ' ., \i,t ' I irlt)tTALEÁp*opos'raoacoNTRATADA

1. lr' j, l'rrqil lilclrôitiúc lt.o /_-_., e aos termos das propostas da

Colltl d . ,l

ctÁr':,

1. ;is, .. r',:,t'],trn'rrj,r.rlttettâopossrmseldirimidasadministrativarnente,

Serãi: ,..1r: i I ' lil',i,i'3(ií,d(,Saii'r'ii.;.C(,tIexclllsãodequAlqueroutro,pormais

privil,, r'

2. ', ' i r) ,;,\,r ír t-se (, plr',renle co trâto em 03 (três) vias de igual teor e

forrlr- : i . '., ilepois clc lidas, srro assinirdas pelos representantes das partes,

contr . .

IildoradL, dos Carajás - l'4, em _de

C( )N',iRÀIAD_{
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