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ronNa pÚsuco, PARA CoNHECTMENT0 Dos TNTERESSADOS,
QUE A PREFEITURA MUNICIPAT, nEaI,Izeru( LICITAçÃO, NA MODALIDADE PREGÃ0, NA FoRMA
rlerRôurca, corr,r cRrtÉRlo DE IULGAMENTo rrrENoR pREÇo poR ITEM, Nos rERMos DA LEr Ns 10.s20,
o uur,\rrcÍpto

DE ELDoRAD0 oOS CenelÁs,

DE 17 DE JULHO DE 2002, DO DECRETO Ne lO.O24, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019, A LEI Ne 8.666, DE 21 DE

luNHo DE 1993, E As ExtcÊwcns ESTABELECIDAS NESTE EDITAL. LEI coMILEMENTAR Ns 123106 E
L47l2ot4, SUBSIDIARIAMENTE, nELA LEr Ns 8.666193 E DEMAIS LEGISLAÇÃo, soB As coNDIçôEs
EsTABELECTDAS NEsrE ATo coNvocaróRto n erunxos.

.-

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e
monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica

l,:,rny.portaldecompras

. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o
rfocesso licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pela sua equipe
responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da proposta com
os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de habilitação;
receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão;
indicar o veucedor do certame; conduzir os trabalhos da equipe Ce apoio; e encaminhar o processo devidamente
instruído a autoridade responsável pela ad;udicação e propor a homologação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E FUNDO MUNICIPAL DE
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MODO DE DISPUTA

1,,t,rl:::DOto.BImOltli't:tii'it:t:::t,itir:r:t:r:.,rttr.r

1.1. O obieto da presente licitáção é a escolha da proposta mais vantajosa para CONTRATAçÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, UNIFICADOR E MASCARA

pARA REGULAR oxlcÊwIo MEDICINAL, REGULADoR

or pnrssÃo pARA CILINDRoS MEDICINAIS

PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OO UUUICÍPTO OE
ELDORADO DO CARAIÁS REFERENTT eO nXrnCiCtO FINANCEIRO ANO 2022.
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A licitação será dividida em ITENS, confornte tabela constaDte do Termo de Referência, íacultando-se

ao

...ar,te a participaÇão em quantos itens forem de seu interesse.
1.3. O

critério de iulgamento adotado será o menor preço do ITÊM,

Edital

e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2.

CREDENCIÁMENTO. ., : .,

DO

observâdas as exigências contidas neste

2.1. O Creclenciamento é o nível básico do Registro Cadastral no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS que permite

a

participação dos interessados na modalidade LICITATORIA PREGÃO, em sua FORMA ELETRÔNICA.
feito no Portal de Compras Públicas, no sítio

ww

rfi attt t h I irfi s.cotn

2.2.

O cadastro deverá ser

2.3,

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

rü

tTatrÍa, I d ?ah m n

r
seu

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

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

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

seu

a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora

da

licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
ll.r;. 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 identifique incorreção ou aqueles se tornem
desatualizados.

2,5,1,A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da
habilitação

3. DA PARTICIPAçÂO

NO PREGÂO.

3.1. Poderão participar deste Pregão interessados cur'o râmo de atividade seja compatível com o objeto desta
licitação, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS,

3.2. Será concedido tratamento favorecido parâ 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 Iimites previstos da Lei Complementar ns 123, de 2006.
3.3. NÃo PoDERÃo PARTÍCIPAR DESTA LICITAÇÂO oS INTERESSAD0S:
3.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;
3.3.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
:J.3.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e

responder administrativa ou judicialmente;
3.3.4. Que se enquadrem nas vedaçÕes previstas no artigo 9e da Lei ne 8.666, de 1993;

3.3.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou Iiquidação;
3.3.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
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3.3.7.Organízaçóes da Sociedade Civil de Interesse Público
7

46

/2014-T

CU

-

OSCIP, atuando nessa condição [Acórdão 1o

-Plenário).

3.4. COMO CONDIÇÀO PARA PARTICIPAÇÀO NO PREGÃo, A LICITANTE ASSINALARÁ "SIM" OU "NÀO" EM CAMPO
PRÓPRIo Do SISTEMA ELETRÔNICo, RELATIV0 ÀS SEGUINTES DECLARAÇÔEs:

3.4.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo

3'

da Lei Complementar ne 123, de 2006, estando apta a

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

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

a

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

3.4,1,2, Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar ne 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno
porte.
3.4.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
3,4.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em

conformidade com as exigências editalícias;
3.4.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores;

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

16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7', )üXlll, da
Constituição;
3.4.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nq 2,
de 16 de setembro de 2009.

3,4.7.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.5q da Constituição Federal;

3.4.8. Apresentar

o

Sistema de Cadastro Uniflcado de Fornecedores. SICAF. Junto

a

documentação de

habilitação devidamente atualizado sem pendencias.
3.5, A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em

lei e neste Edital.

4,1. 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 sessào pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etâpa de
envio dessa documentação.

4.2.

O

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

chave de acesso e senha.
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4.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda

., ir:ja alguma restrição

de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art.43, § 1q da LCne

l23,de?006.

4.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão,
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
4.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir â proposta e os documentos de
habilitação anteriormente inseridos no sistema;

4.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que
somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

4.7. 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 público após o encerramento do envio de lances.
DO PRf,ENCHIMEIITO DA PROPOSTÂ.

5.1. O LICITANTE DEVEfu{ ENVIAR SUA PROPOSTA MEDIANTE O PREENCHIMENTO, NO SISTEMA ELETRÔNICO,
DOS SEGUINTES CAMPOS:

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

5.1.2.Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares

à

especificação

do Termo

de

Relerência: 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;
5.2. Todas as especiÍicações do objeto contidas na proposta vÍnculam a Contratada.
5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas,

tribu!ários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou
serviços.

5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade
do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer

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

.,.r. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações
públicas, quando participarem de licitações públicas;
5.7. Será desclassificada a empresa que apresentar identificação da empresa tâis como razão social ou nome
fantasia que venha indicar a mesma.
DA ÂBERTURÁ DA SESSÃO, CLASSITICÁÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAçÃO DE LANCES.

o..t. A abertura da presente Iicitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e
local ind icados neste Edital.

6.2. O[a) Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam
em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência
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6.2.1. Também será desclassificada

a

proposta que identifique o licitante.

6.2.2. A desclassiÍicação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo
real por todos os participantes.

6.2.3. Anão desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado
J e:eito na fase de aceitação.

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

6.4.

O sistema

disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o(a) Pregoeiro(aJ e os licitantes.

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5.1.

-

O lance deverá ser

ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preambulo deste edital.

6,6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as
regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor

inferior ou percentual

de desconto superior ao último

por ele ofertado e registrado pelo sistema.
6,8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos
lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$

2,00[dois) reais.

6.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferÍor a vinte [20J segundos e

o

r ,'r'"'alo entre lances não poderá ser inferior a três (3J segundos, sob pena de serem automaticamente
i.scartados pelo sistema os respectivos lances.
6.10. Será adotado para o envio de lances no nregão eletrônico o modo de disouta "ABERTO. em que os
licitantes apresentarão lances públicos

6.11.

,,

A etapa de

e sucessivos, com

prorrogaçôes.

lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada

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

6.12. 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.

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

toma tica

m en

te.

6.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá a pregoeira,
assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício dâ sessão pública de lances, em prol da
consecuçào do melhor preço.
,1.15.

Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser

desconsiderados pelo(aJ Pregoeiro(a).
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6.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
primeiro.
6.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.18. No caso de desconexão com o(al Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeira persistir por tempo superior a dez minutos,
sessão pública será suspensa

participântes do

e terá reinício somente após comunicação expressa do(a) Pregoeiro(a)

certame, publicada no

Portal

de

Compras

a

aos

Públicas,

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

E

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

i.ipentes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

6.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
6.2L. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma
vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da
entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte,
assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC np 123, de 2006,

regulamentada pelo Decreto nq 8.538, de 2015.

6.22. Nessas condições, as propostâs de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na
faixa de até

5%o

(cinco por cento) âcimâ da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com

a

primeira colocada.
6.23. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor

inferior ao da primeira colocada, no prazo de

5

(cinco) minutos

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

6,24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no
r,r-azo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa

e empresa de pequeno porte que

se

encontrem naquele intervalo de 5olo (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
6.25. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

6.26. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o
critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência,
conforme regulamento.
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6.27. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que
só poderá haver empate entre propostas iguais fnão seguidas de lancesJ, ou entre lances finais da fase fechada do

modo de disputa aberto e fechado.

6.28. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempâte será aquele previsto no Art. 3s,
.:l!,dâLEINq8.666,de1993,assegurando-seapreferência,§ucessivamente,aosbenseserviços:
6,28.1. Produzidos no país;
6.28.2. Produzidos por empresas brasileiras;
6,28.3. Produzidos por empresas que invistâm em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
6.28.4. Produzidos por empresas que conlprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendâm às regras de acessibilidade

previstas na legislação.

6.29. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre âs propostas
empatadas.

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

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

proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
6.30.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.30.2. O(a) pregoeiro(a) solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (DUAS) horas, envie

a

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

à

confirmação daqueles exigidos neste Edital

e

já

apresentados.

6.31. Após a negociação do preço, o(aJ Pregoeiro(a) iniciará a fase de aceitação

7.

e

julgamento dâ proposta.

DA ACEITABIf,IDADE DA PROPOSTA VEI{C§DORA,

7,1. Encerrada a etapa de negociação, a pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto

à

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

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

n.e

10.024/201.9.

7.2, Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentâr preço final superior ao preço máximo
fixado (Acórdão ne 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível do produto

r

rrquenta por cento )art.48, inciso II, L'a lei: 8666.
7.2.1. Considera-se inexequÍvel a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de

valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se

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

a parcela ou à

totalidade da remuneração.
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7.3. 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;

7.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao
saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com,
no mínimo, VINTE E QUATRO HORAS DE ANTECEDÊNCIA, e a ocorrência será registrada em ata;

7.5. O[a) Pregoeiro(al poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (DUAS) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
7.5.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo(al Pregoeiro(a) por solicitação escrita e justificada do

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

7.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo(al Pregoeirofa), destacam-se os que contenham as
características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras

\sz

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

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

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

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

à

realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu
períeito manuseio, quando for o caso.

7.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Pregoeirofa) examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

7.7. Havendo necessidade, o[aJ Pregoeiro[aJ suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data

e

horário para

a sua continuidade.

7.8, O[a] Pregoeiro(al poderá encaminhar,

por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante

que

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

.-

condições diversas das previstas neste Editá1,
7.8.1' Também nas hipóteses em que o(al Pregoeiro(a) não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá
negociar com o licitânte para que seia obtido preço melhor.
7.8,2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

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

a

proposta não for âceita, e antes de a Pregoeira passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45

d,a LC ne L23, de 2006, seguindo-se a

disciplina

antes estabelecida, se for o caso.

7.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o(al pregoeiro(a) verificará a habilitação do licitante,
observado o disposto neste Edital.

8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do Iicitante detentor da proposta classificada

em primeiro lugar,

a

pregoeira verificará

o

eventual descumprimento das condições de participação

ladas 4120 "ptzrc que todas tq§n.
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-.:,-.àimente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação,
mediante a consulta aos documentos inseridos no portal de compras publicas,

e

ainda nos seguintes cadastros:

8.1.1. Possuir Cadastro do Portal de Compras Públicas;

8.1.2.Cadastro Nâcional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Punidas

-

-

CEIS e o e

o Cadastro Nacional de Empresas

CNEP (wr,vw.portaldatrans»arencia.gov.br / J;

8.1.3.Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de ,ustiça (wwrv.cnj.jus.br/improbidade,adm/con.^ultar_requerido.php
8.1.4,

l.

Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União -

TCU

htQs:/lcontâs.tcu.gov.br/ords/f?p= 16ó0:3:0
8.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio maioritário,

por força do artigo 12 da Lei n" 8.429, de 7992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administratÍva, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio mâjoritário.

8.1.5.1.

Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor

a existência de Ocorrências lmpeditivas

Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

4.1,5.2. A tentativa de burla

será verificada por meio dos vÍnculos societários, Iinhas de fornecimento

similares, dentre outros.

8.1,5.3.

O

Iicitante será convocado para manifestação previamente

à sua desclassificação.

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

participação.
8,1.7. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrêncÍa do empate ficto,

previsto nos arts.44 e 45 da Lei Complementar ne 123, de 2006, seguindo-se a disciplina ântes estâbelecida
para aceitação da proposta subsequente.

B,Z, Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do PORTAL
DE COMPRAS PUBLICAS, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação
econômica financeira e habilitação técnica.

8.2,1, É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do PORTAL DE COMPR.AS
PUBLICAS, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a

apresentâção da proposta, a respectiva documentação atualizada.

8.2.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios
eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pela Pregoeira lograr êxito em encontrar a(s) certidão[ões]
válida(sJ, conforme art. 43, §3e, do

D

eÜeto 10.024, de 2079.

8.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de hâbilitação complementares, necessários à confirmação
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será ccrlvocado a encaminhá-los, em formato digital,
via sistema, no prazo de O2 (DUAS) HORAS, sob penâ de inabilitaçào.
kajíJs
Ruâ da Rro

vermelho ô or

-

Centro

-

4].2o 'poía gúe lc\les v4ofi. e soíboft1,. c txdo do SÊNHOÊ Ier ,sto..'

km 1oo, CÊP: 68524-ooo

-

Eldorêdo do Cara.jás/PA

il

g-.,,i*i

€&diiititlo
do Carajás

PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTo DE LIcITACÃ0

8.4, Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos
documentos originais não-digitâis quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

8.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo âqueles legalmente
permitidos.
8,6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial,

todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.6.1.

Serão aceitos registros de CNPf de licitante matriz e

filial com diferenças de números de documentos

pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada

a

centralização do recolhimento dessas

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

.-

relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

s.8. HABrrrrAÇÂo JURÍDrCA:
8.8.1. No caso de empresário individual; inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, â cargo da funta
Comercial da respectiva sede;

8.8.2,8m se tratando de microempreendedor individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor

Individual

-

',r,ry/!v.1)oraal

d

oe

CCMEI, cuia aceÍtação ficará condicionada

à

verificação

da

autenticidade

no

sítio

rr reendedor.gov.br:

8.8.3,No caso de sociedade empresária ou empresa individual dc responsabilidade limitada - EIRELT: 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;

8.8.4,lnscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem
sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

8.8.5.No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do
local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
8.8.6.No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da
respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Leí ne 5-7 64, de 1-97l;
8,8.7, No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;
8.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhâdos de todas as alterações ou da consolidação respectiva;
8.8.9. Certidão

de enquadramento de micro empresa ou empresa de pequeno porte emitida pela junta

comercial do estado da empresa;
3.9, REGULARIDADE FISCAL

E

TRABALHISTA:

8'9.1, CNPJ - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas furídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas
juntamente com o QSA, conforme o caso;

*;tr;cs 41.20 'parc qt e lcdas vEatr,. e saibãm. o Irdo dg SÊNgOrl fe: à1o..'
Rua da Rio

vermelho o 01- Centro

-

km 1oo, CEP: 68524-ooo

-

Eldorêdo do Cârajás/PA

,§,,-

iiiir-...rcaa

§tdiíiâi*o
doCa§ás

PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTo DE LtctrAÇÀo

8.9.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida

coniuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil IRFBJ e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFNI, referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta np 1.751, de
02/L0/201,4, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
8.9.3.Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTSJ;
8.9.4. 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 Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nq 5.452, de 1q de maio de 1943;
8.9.5. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa conjunta junto aos Tributos
Estâduais e Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for
sediada;

8'9.6. Prova de regularidade junto

à

Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa iunto aos Tributos

Municipais e Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa
for sediada;
8.9.7. Declaração de adimplência emitida pelo departamento de compras do município de Eldorado dos
Carajás, a mesma poderá ser solicitada através do E-mail: compras@eldoradodoca raias.oa.gov.br

8'9.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno

porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

8.10. QUALIFICAçÃO ECONÔMICO.FINANCEIRA,
8.10.1. Certidão Negativa de falência, de recuperação judicial ou extrajudicial [Lei nq 11.101, de 9.2.2005),
expedida pelo distribuidor da sede da empresa e no âmbito federal, datado dos últimos 30 (trinta] dias, ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidào;

8.10.2, Certidão SimpliÍicada da Junta Comercial do Estado do domicilio ou sede da licÍtante emitida nos
ri:;:iros 60 dias;

8.10.3. Certidão Especifica da Junta Comercial do Estado do domicilio ou sede da licitante emitida nos últimos
60 dias;

8.10.4. Balanço patrimonial e demonstrações conúbeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados
na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes

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

3

(trêsJ meses da data de apresentação da proposta;

8.10.4.1.

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

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

8,10.4.2.

É

admissível o balanço intermediárro, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.
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Caso o licitante seia cooperativa, tais dôcumentos deverão ser acompanhados da última

auditoria conúbil-financeira, conforme dispõe o artigo

ll2

da Lei ne

5.7

64, de 1971,, ou de uma declaração,

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

8.10.4.4.
8.10.4.5.

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

Certidão de regularidade do profissional fContador) que atesta o balanço patrimonial

dentro do prazo de validade;
8.10.5. A comprovação da situação financeira da ernpresa será constatadâ mediante obtenção de índices de

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

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

Ativo Total
SG=

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Circulante
LC

=

Passivo Circulante

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

Geral [LCJ, Solvência Geral (SG] e Liquidez Corrente [LCJ, deverão comprovar, considerados os riscos para

a

Administração, e, a critério da autoridade competcnte, o capital mínimo ou o patrimôrrio líquido mínimo de
10olo (dez

por cento) do valor estimado da contrâtação ou do item pertinente.

8,11, QUALIFICAçÃO TÉCNICA.
8.11.1. Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente

e compatível em

características,

quantidades e prazos com o objeto da licitação - Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa

jurídica de direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá este ser com firma
reconhecida de quem o subscreveu.

8.11.2. Os licitantes fabricantes ou envasadora (enchimento) de gases medicinais deverão apresentar
Autorização de Funcionamento (AFEJ, da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA.

8.11.3. (Certificado de Boas Práticas de Fabricação (CBPF), expedida pela ANVISA fAgência Nacional de
Vigilância Sanitiíria)

8,11,4. Os licitantes que sejam exclusivamente distribuidores de gases medicinais deverâo comprovar seu
vínculo jurídico com empresa envasadora ou enchedora de gases medicinais, através de: Cópia do contrâto
firmado entre a distribuidora

ea

fabricante ou envasadora fenchedora) com firma reconhecida.

8.11.5. AFE da empresa fabricante ou envasadora (enchedora)
8.11.6. CertÍficado de Boas Práticas de Fabricação (CBPF), expedida pela ANVISA (Agência Nacional de
Vigilância Sanitária) da empresa fabricante ou envasadora (enchedora).

lsaics 4t.2o 'pa d qtle todosvsiam. e soibafi... o trdo
Ruê da Rro

vermêlho 01- Centrc
ô

-

km 1oo, CEP: 68524-ooo

-

ia

SENHOP Íez isto..'

Eldorêdo do Carajás/PA

{

Y,

;Ê'"'-*

§

tdõitlilo
do Carqjás

PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTO DE LrCtrAÇÃo

8.11.7. Comprovante de inscrição da empresa no CRF

-

Conselho Regional de Farmácia ou CRQ

-

Conselho

Regional de Química

8.11.8. Comprovação

que possui em seu quadro permanente profissional de nível superior

certificado/título de especialista no CRF

-

com

Conselho Regional de Farmácia ou CRQ Conselho Regional de

Química.

8.11.9. Declaração que Fornecedor obriga-se a ceder por comodato os cilindros para recarga do oxigênio
medicinal, nas quantidades necessárias ao atendimento das Unidades de Saúde do Município de, conforme
quantidades descrita no Termo de Referência, deste edital.
DEMAIS DOCUMENTOS
Proposta de preços; (apresentar em papel timbrado da empresaJ.
Declaração de sujeição às condições estabelecidas no edital e de inexistência de fatos supervenientes impeditivos

-,,

da habilitação; (apresentar em papel timbrado da empresal.

Declaração nos termos do inciso

Külll,

art. 7a da constituição federal; (apresentar em papel timbrado

da

empresaJ.
Declaração de elaboração independente de proposta; (apresentar em papel timbrado da empresaJ.
Declaração do porte da empresa; (apresentar em papel timbrado da empresa).
Declaração de idoneidade; (apresentar em papel timbrado da empresaJ.
Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitáção; (apresentar em papel timbrado da empresa).

8.12. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seia declarada vencedora, uma vez que atenda

a

todas as demais exigências do edital.
8.12,1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

8.13. Caso a proposta mais vantarosa seia ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de

.__ pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e
trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cincoJ dias úteis, após a declaração do vencedor,
cômprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública,
quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

8,14. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do

licitante, sem prejuÍzo das sanções previstas neste Edital, sendo fâcultada

a

convocação dos licitantes

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

de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será
concedido o mesmo prazo para regularização.

8.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o(a) Pregoeiro(aJ suspenderá
sessão, informando no

"chat'a nova data e horário para

a

a continuidade da mesma.

8.16. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos
. .:-urrentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital
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8.17. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá
nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 daLC ne -123,
de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

t.i.18. Constatado o atendimento às exigências de habilitação Íixadas no Edital, o Iicitante será declarado vencedor.

9.

DO ENCÁ.ÊIINHAIT.íENTO DA PROPOSTA VENCEDORÀ

9.1.

A proposta final do licitânte declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (DUAS) HORAS

a

contar da solicitação da Pregoeira no sistemâ eletrônico e deverá:

9,1.1, Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas

ou

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

9.1.2.

9.2.

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

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

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

9.2.1, Todas

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

,,r'cdência, vinculam a Contratada.

9.3,

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

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

9.3'1'

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

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

9.4.

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

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

de

desclassificação.

9,5.

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

corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro Iicitante.

9.6.

As propostas que contenham a descrição do obieto, o valor e os documentos complementares estarão

disponíveis na internet, após a homologação.

9.7. A administração

quando entender que os valores estão inexequível poderá solicitar da das eventuais

empresas a planilha de composição de acordo o itens vencido.

9.8. A empresa
r,

10.

que eventualmente for detentor do menor valor do ultirno lance fica impedida de pedir

a

iancia do mesmo podendo ser penalizada na forma da lei.

DOS RECUR§OS.

10.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase 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 manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is)
decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em cempo próprio do sistema.

10.2. Havendo 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, fundamentâdamente.
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10.2.1. Nesse momento o(â) Pregoeiro(aJ não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições
de admissibilidade do recurso.

10.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência
desse direito.

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

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

término do prazo do recorrente, sendolhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa
de seus interesses.

10.3.

O

acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveltamento.

10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste

.-.

Edital.

11.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
11.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão
pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos
anulados e os que dele dependam.
11.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor

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

e

trabalhista, nos termos do art.43, §14 da LC ne 723/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos
jmediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

i i.2. Todos

ll.2.l,

os Iicitántes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reabertâ.

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

procedimento licitatório.
11,2.2. A convocação feÍta por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no CADASTRO DO PORTAL DE
COMPRAS PUBLICAS, sendo responsabÍlidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

12.1. O obieto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do[aJ Pregoeiro[aJ, caso não
hala interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

12,2, Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o
procedimento licitatório.

13.1.
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14.1. Após a homologaçâo da licitação,

e*

sendo-ráãiizáda a contràtaçâo, será firmado

i"i.o

a" Contrato ou

emitido instrumento equivalente.

14.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (CINCO) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para
assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme

o câso (Nota de Empenho/Carta

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

14.2.1, Alternativamente à convocação pala comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do

Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminháJo para
assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento [AR) ou meio
eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (CINCO) dias, a contar da data de seu receblmento.

\v

14.2.2.O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação
justificada do adjudicatário

e aceita pela

Administração.

14.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no
reconhecimento de que:
14.3.1. Referida Nota

esú substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida

as

disposições da Lei nq 8.666, de 1993;
14.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;
14.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e78 da Lei ne

8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.
14.4. O prazo de vigência da contratação se encerra no final do exercício Íinanceiro dâ assinatura do mesmo

e

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

14,5. Previamente

.-

à

contratação

a

Administração realizará consultas para identificar possível suspensão

t-'rporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o

Poder

Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da lnstrução Normativa ne
3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art.6a, III, da Lei ne 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao
CADIN.

14,6, Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de

habilitação

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

14.6,1. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no
prâzo de até 05 fcincoJ dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

14.7. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de
habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou dâ ata
de registro de preços.

14.8. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou
se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicaçâo dfs
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sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem

: r,jsificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais
documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a atâ de registro de preços.

15.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo de
Referência, anexo a este Edital.

16.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto

e de fiscalização estão

previstos no Termo de Referência

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

'-

As regras acerca do pagamento são as estabelecidas na despesas decorrentes do fornecimento do obieto licitado

correrão por conta da Exercício 2022 Atividade 1301.103020017.2.052 Funcionamento do Hospital Municipal

,

classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo. Exercício 2022 atividade 1301.103 0L0017.2.096
Enfrentamento ao COVID 19 classiÍicação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo

:.1.

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

19.1.1.Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado
dentro do prazo de validade da proposta;
19.1.2. Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
19,1.3. Apresentar documentação falsa;
19.1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

19.1.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
19.1.6. Não mantiver a proposta;
19.1.7. Cometer [raude fiscal;
19.1.8. Comportar-se de modo inidôneo;

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

a

juízo da Administração, à multa moratória de 0,50lo [meio por cento] por dia de atraso, até o limite de l0o/o (dez
por cento), conforme determina o art. Nq 86, da Lei Ne 8666/93.
2L.2.L, A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com a Prefeitura

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

21.3. A inexecução total ou parcial do objeto contratado,

a

Administração poderá aplicar à vencedora, as seguintes

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

a) Advertência por escrito;
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b) Multa administrativa com natureza de perdas

e danos da ordem de até 200lo (vinte por centol sobre o valor total

do contrato;

c)

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratâr com a

Prefeitura Municipal de

Eldorado dos Caraiás, por prazo não superior a 02 (doisJ anos, sendo que em caso de inexecução total, sem
justificativa aceita pela Administração da Prefeitura Municipal de Eldorado dos Caraiás, será aplicado o limite
máximo temporal previsto para a penalidade 05 (cinco] anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição, ou até que seia promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou

a

:lrriade, de acordo com o inciso IV do art. Ne 87 da Lei Ne 8.666/93, c/c art Ns 7e da Lei Nq 10.520/02 e art. Ns

i4

do Decreto Nq 3.555/00.

21.4. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 fcinco) dias úteis, a contar da ciência da
intimação, podendo â Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente
informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

21.5. Serão publicadas na Imprensa Oficial, as sanções administrativas previstas neste edital, inclusive
reabilitação perante

a

a

Administração Pública.

2L.6, DA FRAUDE E DA CORRUPçÃO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus
fornecedores e subcontratados, se admitida à subcontratâção, o mais alto padrão de ética durante todo o processo
de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

21.6.1. PARA OS PROPÓSITOS DESTA CLÁUSULÀ DEFINEM.SE AS SEGUINTES PRíTICAS:
a) PRr(TICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretâmente, qualquer vantagem com o
objetivo de influenciar

a ação de

servidor público no processo de licitação ou na execução do contrato;

b) PRríTICA FRAUDULENTA: A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de
licitação ou de execução do contrato;
c) PRríTICA CONLUIADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o

conhecimento de representantes ou prepostos do, órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis
artificiais e não-co

m

petitivos;

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

às pessoas ou sua

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

e) PRi(TICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações
falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o obietivo de impedir materialmente a
apuração de alegações de prática prevista acima; atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do

direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeçào.

20.1, Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta
do licitante mais bem classificado.
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20.2. A apresentação de novas propostâs na forma deste item não preiudicará o resultado do certame em relação
r,,

r

iicitante melhor classificado.

20.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor,
estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.

20.4. Esta ordem de classificação dos Iicitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será
utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses
previstas nos arti gos 20 e 27 do Decreto no 7.892/2013.

21.

DA IMPUGNÁEÀO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

21,1, Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para

a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá

impugnar este Edital.
21.2.
.

A

IMPUGNAÇÂO DEVERí

ser realizada EXCLUSMMENTE por FORMA

ELETRÔNICA

no sistema

.,t,w.portaldecompraspublicas.com.br.

21.3. Caberá o[aJ Pregoeiro(a), auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir
sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois] dias úteis contados da data de recebimento da impugnaçào.

21.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
21.5.

.

Os pedidos de esclarecimentos referentes

a

este processo licitatório deverão ser enviados o[a)

Pregoeiro(a), até 03 (três) dias úteis anteriores à data designâda para abertura da sessão pública, exclusivamente
por meio eletrônico via internet, em campo próprio do Sistema Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico

www.oortaldecompraspublicas.com.br.
21.6. O(aJ pregoeiro[a] responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da
data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e
dos anexos.

21.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame, salvo quando
se amoldarem ao

arl.27 paráErafo 4ç, da Lei 8.666/93.

21.7.1, A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo(a)

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

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

21.9.

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

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

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

que esteiam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para
responder pela proponente.

2l.ll.

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

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

a
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contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração
pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

22. DASDI§POSiçÕESGERAIS.

.

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

,.

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

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

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

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

-

DF.

22.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em âtâ e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificâção.
22.S. A homologação do resultado destá Iicitação não implicará direito à contratação.

22.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre
os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a Íinalidade e
a segurança da contratação.

22.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração
não será, em nenhum caso, responsável
:'

r'ocesso

pol

esses custos, independentemente da condução ou do resultado do

licitatório.

22.8, Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o
do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

22,9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastâmento do licitante, desde que
seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse pÍrblico.

ZZ,1O. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos
apresentados em qualquer fase da Iicitação.

22.10,1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas
implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor,
a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

22,11. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o
processo, prevalecerá as deste Edital.

22.12, A Preíeitura Municipal de Eldorado dos Carajás, poderá revogar este Pregão por razões de interesse

público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anuláJo por
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável

a convalidação do ato ou

do

,.1'dimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório.
22,L2,1. A anulação do pregão induz à do contrato.
24,12,2. A arniação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar
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22.13. É facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada

a

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

deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitaçãoO

Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas,com.br.

e

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

vermelho
e

q

01

- Centro - km 100, CEP: 68524-000.

nos dias úteis, no horário das 08:00 às 12:00, mesmo endereço

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

22.14. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos,

GS

seguintes anexos:

TERMO DE REFERENCIA

'-

ANEXO I

-

ANEXO

II -

]

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS;

MODELO DE DECLARÁÇÀO DE SUIEIÇÀO ÀS COI.IOIçÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL

E

DE

\ EXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILTTAÇÃO;

ANEXO

III -

ANEXO IV
ANEXO V

-

ANEXO VI
ANEXO VII
ANEXO

-

MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII, ART. 7e DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL;
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÂO INDEPENDENTE DE PROPOSTA;

MODELO DE DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA;

-

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE;
DECLARAÇÂO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÀO;

VIII - MINUTA

DO CONTRATO;
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1. DO OBIETO

1.1. A presente licitação tem por objeto a coNTRATAÇÁo DE EMPRESÁ ESPECIALIZADA EM F0RNECIMENTo DE

oxrcÊlro cAsoso

MEDTCTNAL, uNrFlcADoR E

\rÀscAR{

pARA. REcULAR

oxtcÊrro usorcrNrAt,, RxcuLADoR

DE

PRESsÃo PÁRA CILINDRoS MEDICINÁIs PARA. ATENDER As NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE sÂÚ'DE

Do

\, \rcipro

DE ELDoRAD0 Do c{RAJÁs R}:tLRf\rL

ao ExERcicto

FTNANCEIRo

4,\o

2022 con[orme

especificações e quantidades discriminadas neste Termo de Referência.
N"

ITEM

DESCRIÇÃo

QUANTIDADE

I

OXIGENIO CASOSO MEDICINAL DE I.OOM'

500,00

2

oxlcÊxto cesoso MEDIcINAL

500,00

3

4

)

DE 2.5M1
OXIGEMO GASOSO MEDICINAL DE DE 7,OOM1 1O,OOM"

8.000.00

UMIDIFICADoR E MÁscARA p/ REcul-,coon oxcÊNto MEDICTNAL
REGULADoR DE pRESSÃo pARA clI-tvoo oe oxrcÊNlo MEDICINAL

LNIDADE
METRO CUBICO
METRO CI.JBICO
METRO CIIBICO

50.001

LNDADE

50,00

LNIDADE

2. IUSTIFICATIVA

2.1 Como rege a Lei 8.666/93, contratos referentes ao fornecimento de GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO), não tem
natureza continuada, sendo necessária a realização de processo licitatório anualmente. A contratação de empresa
para fornecimento de GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO), deve-se à necessidade de suprir o consumo anual para uso
ambulatorial nas unidades básicas de saúde, atendimento de urgência e emergência do município e utilização para
pacientes acamados com indicação médica. Esta aquisição atenderá às necessidades das mesmas para o ano de
2022. O quantitativo dos materiais, foi fornecido pela Secretaria de Saúde, a qual será responsável pelo controle de

consumo dos mesmos. Salientamos ainda, que a empresa vencedora fica responsável pelo fornecimento dos
cilindros.
3. FUNDAMENTAçÃO LEGAL

3.1. A contratação, objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal, integralmente, na Lei ns 8.666/93 e nas
Leis de licitação Lei 10.520 decreto 10.024 de setembro de 20 L9 e demais legislações aplicáveis a este evento.
4. DESCRIçÃO DOS PRODUTOS E TRANSPORTE
.1

1. - DO TRANSPORTE

Todos os gases transportados pela CONTRATADA devem estar adequadamente classificados, marcados e

rotulados.
A marcação deve ser exibida em cada cilindro transportado de forma visível e legível, colocada sobre um fundo de
cor contrastante à da superfície externa do cilindro e deve estar localizada distante de outras marcaçôes
existentes. Esta marcação é composta do nome apropriado do gás para embarque e do número ONU
correspondente, precedido das Ietras "UN" ou "ONU".
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rótulo de classe de risco do gás transportado deve estar afixado, de forma visível, em cada cilindro, próximo

à

marcação. Caso o cilindro tenha dimensões tão pequenas que os rótulos não possam ser satisfatoriamente
afixados, eles podem ser colocados por meio de uma etiqueta aplicada ao equipamento. Cada rótulo deve ter o

símbolo de identificação do risco, o número dâ classe ou subclasse

e

grupo de compatibilidade e quando aplicável

texto indicativo da natureza do risco. Além dos riscos aplicáveis à substância o rótulo
deve conter também os símbolos de manuseio do equipamento.

Rótulos de risco devem estar também afixados à superfície exterior das unidades de transporte e de carga.

-.

r

ar,sporte dos equipamentos e dos gases deverá ser realizado pela CONTRATADA em caminhões especiais,

seguindo o estabelecido na legislação que rege a matéria.

Especificações dos produtos:
4.2 A prestação de serviços de fornecimento continuado de gases industriais contempla: a retirada dos cilindros

-

vazios, cedidos e próprios, e entrega dos cilindros abastecidos, cedidos e próprios, as respectivas manutenções

preventivas e corretivas, e abastecimento dos cilindros fixos nos locais de suas instalações.
4.3

Os gases a serem

fornecidos devem ter as especificações técnicas em explícitâ conformidade com a qualidade

preconizada em compêndios oficiais reconhecidos pela ANVISA, de acordo com os subitens

ll-7

e 12.L da

Resolução ANVISA RDC nq 69/2008, atendendo o Anexo I, quanto às suas características.
4.4 Os gases industriais devem ser armazenados em cilindros os quais deverão seguir fielmente as especificações
da ABNT (NBR 12.1761 quanto às etiquetas, à rotulagem e às cores dos mesmos.

5. PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA

5.1, O objeto desta licitação deverá ser entregue parceladamente, mediante a expedição de

solicitação de fornecimento pelo Setor Competente.
51.2

O

abastecimento dos Gases Medicinais deverá seguir rigorosamente os prazos estabelecidos pela Secretaria

.' jaúde, exceto em casos emergenciais quando o suprimento deverá ser realizado em no máximo 02 [duas)

_

horas, a partir da solicitação.
5.2. Os produtos serão requisitados de acordo com as necessidades da prefeitura e das secretarias municipais.

5.3. Os produtos serão entregues no almoxarifado da prefeitura e das Secretarias Municipais, ocorrerào em
horário comercial, de segunda a sexta-feira e, excepcionalmente, aos sábados e domingos e feriados, em virtude
da necessidade de serviço.

5.4. A entrega dos produtos deverá ser autorizada expressamente pela respectiva Unidade Administraüva,
através de ordem de compra, assinado pelo gestor do órgão.
5.5. Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos trabalhistas e

previdenciários

e

outros custos decorrentes direta

e

indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação,

correrão por conta exclusiva da licitante.
5.6. O fornecimento dos Cases Industriais se dará por meio da cessão gratuita de cilindros de armazenamento da
CONTRATADA e/ou pelo abastecimento de cilindros da própria Secretaria de Saúde.
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6. DO PACAMENTO

6.1. Os pagamentos deúdos serão realizados após a entrega dos produtos;
6.2. A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descrição do obieto e quantidade discriminada e
acompanhada da requÍsição dos mesmos;

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

a

mesma ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ser renovadas no prazo de seus
vencimentos.
7. VIGÊNCIA DO CONTRATO
Uma vez celebrado, o Prazo de Vigência deste objeto será de até 12 (DOZEJ MESES.
S. DAS OBRIGAÇÔES DA CONTRATADA

8.1.

A qualidade dos produtos deverá ser rigorosamente àquele descrito no Termo de Referência e Nota de

empenho, não sendo aceito em nenhuma hipótese, outro diverso daquele.

8.2,

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

trabalhistas ou de quâlquer outra natureza.
3

3.

O contrato poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no

Art.65 da Lei 8.666/93,

se

for o

caso.

8,5. A Contratada Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas, previdenciários,
comerciais, fiscais, quer municipais, estâduâis ou federais, bem como pelo seguro para garanüa de pessoas e
equipamentos sob sua responsabilidade, devendo apresentar, de imediato, quando solicitados, todos

e

quaisquer

comprovantes de pagamento e quitação.
8.6, Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art.70 do Código de Processo Civil,
no caso de, em qualquer hipótese, os empregados da CONTRATADA intentarem reclamações trabalhistas contra
a Contratante.

8.7. Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, registro profissional de pessoal necessário,
item como pelo cumprimento das formalidades exigidas pelas Leis Trabalhistas, Sociais e Preüdenciárias.

8.8, Providenciar afastâmento imediato, das dependências da sede da CONTRATANTE, de qualquer empregado
cuja permanência seja por ela considerada inconveniente.
8.9. Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus empregados, no desempenho dos
serviços obieto do presente Contrato.

8.10. Manter, na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e idôneo que a represente,
integralmente, em todos os seus atos.
8.11. Apresentar, no caso de pessoa jurídica, a cada pagamento, quando houver fornecimento de mão de obra,
quitação para com a Seguridade Social (CNDJ e FGTS.
8,12. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistâs.
8.13. Não prestar declarações ou informações sem prévia autorização por escrito da
CONTRATANTE a respeito do presente contrato e dos serviços a ele inerentes;
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8.14. Realizar os serviços com pessoal, seus empregados, devidamente capacitados e registrados segundo as
normas da Lei ou terceiros devidamente contratados ez habilitados pela CONTRATADA;

3.15. lndenizar quaisquer danos ou prejuízos causados à Prefeitura ou a terceiros, por ação ou omissâo no
fornecimento do presente Contrato.
8.16. Prestar as informações

e esclarecimentos sempre que

solicitados pela Contratante.

8.17. Após a emissão da Ordem de Compra, a empresa contratada terá o prazo de até 15 fQuinze) horas para
entrega dos produtos.

8.20. O descumprimento, injustificado do prazo fixado, no item anterior para entrega dos produtos acarretará
em multa pecuniária diária, nos termos do Edital, Íicando o(sJ Contratado(s) sujeito(s) às penalidades previstas
na Lei 8.666/93.
9. DAS OBRIGAçÔES DA CONTRATANTE

9.1. Responsabilizar-se pela lavratura da Ata e respectivo contrato se for o caso, com base nas disposições da Lei

8.666/93

e suas alterações.

9,2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação.

9.3. Acompanhar, controlar e avaliar a prestação, através da unidade responsável por esta atribuição.
9.4. Zelar para que durante a vigência do contrato, seiam cumpridas as obrigações assumidas com a Contratada,
bem como selam manüdas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na prestação.

9.5. Serão consideradas para efeito de pâgamento as compras efetivâmente realizadas pela Contratada

e

aprovados pelo setor responsável pelo recebimento.
10. DAS INFRAçÕES E DAS SANçÔES ADMINISTRATIVAS

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

é

aquela prevista no Edital.
11. CúUSULA DECIMA PRIMEIRA . DO FORO

1.

As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente,

serão processadas e j ulgadas no Foro da cidade de Eldorado

Carajás, com exclusão de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja.

o

ável

1
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ÁNEXO r

pnrcÃo rrrrnôrurco

Ns

- PROPOSTA

DE PREÇOS {MODELO)

xrofi/z022

sessÂo púsLIce, ----/----/2022, i\s ----H----MIN (----) HoRAs.
LOCAL: PREFEITURA MUNCIPAL DE
O DA PROPONENTE
IDENTIFlCA
NOME DE FANTASIA:
RAZAO SOCIALi
CNPI
INSC. EST.:

-/UF

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM

NÃo

ENDERE
-:,1tRRO:

CIDADE:

E-MAIL:
FAX:
TELEFONE:
CONTA BAN

TELEFONET

CONTATO DA LICITANTE:
BANCO DA LICITANTE:
Nq DA AGENCIA:

DA LICITANTE:

VALOR
MARCA

DEscRrÇÃo

ITENS

QUANT.

UNIDADE

urrrÁnro
R$

VALOR
TOTAL R$

L

TOTAL POR EXTENSO:
A empresa

1

declara que

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

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

2
3

dias.

Vâlidade da DroDosta:

Prazo de inicio de fornecimento/execução dos serviços de acordo com o estabelecido no termo de referencia (anexo i) do

edital desse processo.

4

Que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores da

prefeitura municiPal de

,e ainda cônjuge,

companheiro ou parente até terceiro grau.

.

'l!re o prazo de inicio da entrega dos equipamentos será de acordo com os termos estabelecidos no anexo i, deste edital a

contar do recebimento, por parte da contratada, da ordem de compra ou documento similar, na Rua da Rodoviária nq 30

Centro

- km

02, CEP:68524-000

-

uftodos os equipamentos serão avaliados, sob

- Eldorado do Carajás /PA,

pena de devolução de não aceite, caso Dão atenda a descriminação do termo de referência do referido edital ou de má
qualidade.

,.

LOCAL E DATA

CARIMBO DA EÀ,IPRESA/ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
OBS. serão desclassificadas as propostas que apresentarem cotações contendo preços excessivos, simbólicos, de valor zero ou

inexequíveis, na forma da legislação em vigor, ou ainda, que ofereçam preços ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais
licitantes.
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DECLARAçÃO DE SUJEIçÂO ÀS CONDIçOES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE
FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABITITAçÃO

PREGÃO ELETRÔNICO NA X)o<X/2O22

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE

-

OtA] PREGOEIRO(AJ

E EQUIPE DE APOIO

abaixo assinado, na qualidade de responsável legal da

portador do RC
proponente,

declara expressamente que se sujeita às condições

CNP]

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

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

,.re

e

demonstrem integral capacidade de executar o fornecimento do bem previsto.

declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou
que comprometa a idoneidade da proponente nos termos do arügo 32, parágrafo 2e, e artigo 97 da lei na 8.666, de
21 de junho de 1993, e alterações subsequentes.

em,

-

2022

de

(ASSINATURA DO RESPONSAVEL E CPF)

laeias 41.20.'pa,ie üçe
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ANEXO

III - MODELO DE DECLARAÇÃO

NOS TERMOS DO INCISO

}OüIII

DO ARTIGO 7S DA

CONSTITUIçÃO FEDERAL
PREGÃO ELETRÔNICO NS XXXX/z022

.-

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

...........,

inscrito no CNPf

no

por intermédio de seu representante legal o(a] sr(aJ

portador(al da carteira de identidade na ................ e CPF
disposto no inc.

v do art. ne 27 da lei

ne........"...................,

declara, para fins do

ne 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela lei no 9.854, de 27 de

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

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

(data)

(representante legal)

I

observação: em caso afiÍmatrvo, assinalaÍ â ressalva acima.
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ANExo rv - DECTARAçÃo
PREcÃo ELETRôNrco Nq

or nlenoneçÃo

TNDEIENDENTE DE pRoposrA. (MoDELo)

xxxx/2022

(identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de
(idenriiicação completa da licitantel, para fins do disposto no edital de licitação: PREGÂO ELETRONICO Ns
XX)IX/2022, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do código penal brasileiro, que:

A) A proposta apresentada para participar do PREGÃo ELETRÔNIC0 Ne xxx)</2o22, foi elaborada de maneira
independente (pelo licitanteJ, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÀO ELETRÔNICO
Ne

XXXX/2022 por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

.-, Á intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do PREGÃO ELETRONICO Ns XX)<r<12022 não
foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÂO ELETRÔNICO
Ne

XX){X/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

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

potencial ou de fato do PREGÃO ELETRÔNICO Ne XXXX/2022 quanto a participar ou não da referida licitação;

D) Que o conteúdo da proposta apresentada parâ participar do PREGÃ0 ELETRÔNICo Ne xxxx/202 2 não será,
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial
ou de fato do PREGÂO ELETRÔNIC O Ne r§tXX/2OZZ antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
E) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃ0 ELETRÔNICo Ne

xt<xx/zozz não foi, no

todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do município
de

ui

antes da abertura oficial das propostas; e

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

DF'.......... DE 2022.
REPRESENTANTE LEGAL

:sctds 4t
Ruê dô Rio vermelho o

o1- Centro - km

2o 'porl qoe tadas ,çl§r'). e saibat
1oo, CÊP: 68524-ooo

-

...

o múc <io SlNtiOP

Eldorado do Côrêjás/PA

ler isla '

.:,,..

ii,r'i:,iiii

rHititlllo
do Carqiás

ANEXO V

-

PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTo DE LrctrAÇÃo

DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

PREGÂo ELETRôNrco Ns

x)o«/2ozz

[Nome da empresa], [qualificação: tipo de sociedade (LTDA,

S.A, etc.), endereço

completo, inscrita no cnpj sob o

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

nq [XXXX], inscrito no CPF sob o ns [yJüX], declara, sob as penalidades da lei, que se enquadra como
microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3q da lei complementar ne 123 de 14 de
dezembro de 2006, estando apta a fruir os beneficios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em
nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4e do art.3a da lei complementar nq 1.23 de 14 de dezembro de
2006.
declaro, para fins da LC 123 /2006 e suas alterações, sob as penalidades desta, ser:

( ) Microempresa - receita bruta anual igual ou inferior a

360.000,00 e estando apta a

fruir

os benefícios e

vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedaçôes legais impostas pelo § 4s do art.
3e da lei complementar ne

123/06 alterada pela LC 147 /20L4.

(

) Empresa de pequeno porte - receita bruta anual superior a 360.000,00 e igual ou inferior a 4.800.000,00
valores, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legâlmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma
das vedações legais impostas pelo § 4q do art. 3e da lei complementar ns

123/06 alterada pela LC 747 /2074.

,.1:serÍ/ações:

.

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

123, de 14 de dezembro de 2006;

.

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

nos termos da LC ne 123 /2006, ou a opção pela não utilização do direito de tratamento diferenciado.

LOCAL E DATA
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
NOME E ASSINATURA DO CONTADOR
(NO CASO DE ME E EPPJ
CPF: XXX.XXX.XXX-)fi
CRC:
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ANExo vt - DECLARAÇ"(o DE TDoNETDADE

AO REDIGIR A PRESENTE DECLARAÇÂO, O PROPONENTE DEVEú UTILIZAR PONUUIÁRIO COM TIMBRE DA
: ..

CPONENTE.

PREGÃo ELETRÔNIco Na

xxxx/z022

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE
O[A) PREGOEIRO(A] E EQUIPE DE APOIO.

A

empresa

Sr.....................................,

F

inscrita no CNPI no

por intermédio de seu representante legal

....

portâdor da carteira de identidade

recebido do município de

ne......................

e do CPF ne

.......................,

o

declara não ter

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

âmbito federal, estadual e municipal, suspensão temporária de participação em Iicitação e ou impedimento de
contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar
com a administração federal, estadual e municipal.

EM,

_DE

_DE

2022

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)
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ANExo vrr - DECLARAçÃ0 DE cuMpRrMENTo Dos REeurslTos DE HABILITAçÃo. (MoDELo)

pnEcÃo

A

rlrrnôutco

.................

Na

xxxx/z022

, localizada à

...........(razão social da empresa), CNPf no..

........

declara, em conformidade com a lei ne L0.520/02, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este
certame licitatório na PREFEITURA MUNICIPAL DE

UF

-

PREGÃO ELETRÔNICO NS XXXX/2022

EM, DE

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)
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ANEXO VIII MINUTA DE CONTRATO
O Município de Eldorado dos Carajás, através da Fundo Municipal de Saúde, neste ato denominado contratante,

,..rn seguinte endereço Rua do Aeroporto Esq. C/ Rua lguacu Bairro Km -02, representado pelo Sr. Aldenir Pereira

inscrita no CNPJ (MF) sob o

Aires Secretario Municipal de Saúde, e de outro lado a empresa

doravante denominada simplesmente contratada, neste ato

estabelecida

portador da Cériula de Identidade

representada por

n.q

e CPF (MF) n.o

celebram o presente contrato, do qual serão partes integrantes o edital do Pregão Eletrônico

_i_ e a proposta

n.e

apresentâda pela contratada, sujeitando-se

n.q

o contratante e a contratada às normas

disciplinares das Leis nq 8.666/L993 e 10.520/2002, Decreto 10.024 de 20 de Setembro de 2019 e suas alterações
posteriores, mediante as cláusulas e condições que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA . DO OBTETO

1.

O presente contraro tem como objero: CoNTRATAÇÂO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO

DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, UNIFICADOR E MASCARA PARA REGUII\R OXIGÊNIO MEDICINAL,
REGULÁD0R DE PRESSÃO PARA CILINDROS MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ELDORADO DO CARAJÁS REFERENTE AO EXERCÍCIO
FINANCEIRO ANO 2022.

1.

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

r-,. contrato é de R$

2.

Os quantitativos indicados na Planilha constante do Anexo

I do edital do Pregão Eletrônico são meramente

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

3. As despesas oriunda do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária: Exercício 2022
.:iividade 1301.103020017.2.052 Funcionamento do Hospital Municipal , classificação econômica 3.3.90.30.00
Material de consumo. Exercício 2OZ2 anvidade 1301.10301001.7.2"096 Enfrentamento ao COVID 19 clâssificação
econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS

1.

A CONTRATADA ficará obrigada cumprir os prazos apresentados em sua proposta e aceitos pela administração

para execução dos serviços, contado do recebimento da autorização de serviço expedida pelâ Prefeitura de
Eldorado dos Carajás.

2.

Eventuais fornecimento deverão ser iniciados em até 36 horas para a entrega a contar da notificação da

fiscalização do CONTRATANTE, sem preiuízo de outros serviços autorizâdos para execução
CLÁUSULA QUARTA - DO AMPARO LEGAL

i.

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

ne 1.0.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei ne 8.666/93 Decreto 10.014 de 20 de Setembro de 2019.

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

preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios dâ Teoria Geral dos Contratos e as
disposiçôes de direito privado, na forma do artigo 54 da Lei n.q 8.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 55,
do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA sExTA - DA vIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

1.

_à

A vigência deste contrato será

, contados da data da sua assinatura,

tendo

-/
devendo-se -/
excluir o primeiro e incluir o último.
início e vencÍmento em dia de expediente,
-/CLÁUSULA SÉTIMA - DoS ENCARGOS DO CONTRATANTE
1.

Caberá ao contratante:

1,.!

-

permitir acesso dos técnicos da contratada às instalações do contratante para execução dos serviços

rr.nstantes do objeto;

'-

1.3 L.2

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

rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as especificações constantes do

Anexo I do edital do Pregão eletrônico n."

1.5 -

1.4

-/-; obieto deste contrato;
impedir que terceiros executem os serviços
solicitar que seia refeito o serviço que não atenda às especificações constantes do anexo i do edital do

pregão
1.6

-

n.'-/-

e conforme cronograma da secretaria requisitante.

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

do contrâtante.
CLÁUSULA OITAVA . DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

1.

Caberá à contratada:

1.1

-

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

como:

r-

a) salários;
bJ seguros de acidente;

:

'\ds, impostos e contribuiçôes;

d) indenizações;
e) vales-refeição;

0 vales-transporte; e
g) outras que porventura venham
L.2

-

a ser criadas e exigidas

pelo Governo;

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

porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;

L.3

-

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

imediatamente qualquer um deles que seia considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do
contratânte;
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responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente aos móveis, e outros bens de propriedade do

contratânte, quando esses tenham sido ocasionados por seus técnicos durante a prestação dos serviços alvo deste
contrato;

i.5

-

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

recinto do contratante;
L.6

-

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

efetuados referentes ao obleto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou
dos materiais usados;

1.7

-

refazer os serviços que forem reieitados no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da

comunicação;

1.9 -

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

1.8

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

execução;

-

1.15

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

urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

- /

l.16

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

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

ÁUSULA NONA . DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

-.

A contratada caberá, ainda:

1.1

-

assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na

legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não

manterão nenhum vínculo empregatício com o contratante;
7.2

-

assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação

específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no

decorrer do desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência do
contratante;
1.3

-

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

originariamente ou vinculados por prevenção, conexão ou continência;

1.4

-

e

assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução deste

contrâto.

2.

A inadimplência da contratada, com referênciâ aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere

a

responsabilidade por seu pagamento à administração do contratante, nem poderá onerar o objeto deste contrato,
,32ão pela qual a contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o
{rontratante.
CIÁUSULA DÉCIMA . DAS OBRIGAçÕES GERAIS

L.

Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:
lsaies
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É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do contratante

durante
L.2

PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJAS

-

a prestação dos serviços,

obieto deste contrato;

é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver

prévia autorizâção da Administração do contratante;
1.3

-

é vedada a

subcontratação de outra empresa para a prestação dos serviços obieto deste contrato.

1.4- Arcar com todas as revisões durante a garantia.

CúUSULÂ DÉCIMA PRIMEIRA . DO ACOMPANHAMENTO

1.

E DA FISCALIZAÇÃO

A execução dos serviços objeto deste contrato será acompanhada e fiscalizada por do contratante, designado

para esse fim.

2.

O

servidor do contratante ânotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos

,:iviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

3.

As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas

a

autoridade competente da Prefeitura MunÍcipal de Eldorado dos Carajás, em tempo hábil, para a adoção das
medidas convenientes.

4.

A contratada deverá manter preposto para represenláJa durante a execução deste contrato, desde que aceito

pela administração do contratante.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA . DA ATESTAçÃO

L.

A atestação da execução dos serviços caberá à servidor do contratante designado para fim representando o

côntretante.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA . DA DESPESA

1.

As despesas decorrentes do fornecimento do objeto licitado correrão por conta da Dotação Orçamenúria

Exercício Z0Z2 Atividade 1301.103020017.2.052 Funcionamento do Hospital Municipal , classificação econômica
3.3.90.30.00 Material de consumo.

CúUSULA DÉCIMA QUARTA. DO PAGAMENTO

i.

Executados e aceitos os serviços, a contratada apresentará a Nota Fiscal/Fatura no Setor Financeiro da Fundo

Municipal de Saúde de Eldorado dos Carajás, situado na Rua da Rio vermelho

q

01

-

Centro

- km

100, CEP: 68524-

000, para fins de liquidação e pagamento, mediante ordem bancária creditâda em contâ corrente ou cheque
nominal ao fornecedor, até o 30e (trigésimoJ dia útil contado da entrega dos documentos.

2.

O contratante reserva-se o

direito de recusar o pagamento se, no ato da atestâção, os serviços executados não

estiverem de âcordo com a especificâção apresentada

3.

e aceita'

O contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações

devidas pela contratada, nos termos deste contrato.

4.

Nenhum pâgamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação

financeira e previdenciária, sem que isso gere direito a alteração de preços, compensação financeira ou aplicação
de penalidade ao contratante.
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DEPARTAMENTO DE LICITACÃO

O prazo de pagamento da execução dos serviços será contado a partir da data final do período de

adimplemento de cada parcela.
5.1

-

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma

forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo contratante, entre a datâ
acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a aplicação da
seguinte fórmula:

EM=lxNxVP
onde:

= Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
I = Índice de compensação financeira, assim apurado:
r=Tx ==> r=(6/100) ==> r=0,00016438
365
365
EM

e a do

efetivo pagamento;

TX - Percentual da taxa anual = 670

5.3 5.2

A compensação financeira prevista nesta condição será incluída na fatura do mês seguinte âo da ocorrênciâ.
O pagamento mensal dos serviços somente poderá ser efetuado após a apresentação da nota fiscal/fatura

atestada por servidor designado, conforme disposto no art. 67 dâ Lei n.e 8.666/93, e verificação da regularidade da

Iicitante vencedora junto à Seguridade Social - CND e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - CRF.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

1.

O presente contrato poderá ser alterado caso haja interesse da administração , nos casos previstos

na Lei n.e

8.666/93, desde que haja interesse da Administração com a apresentação das devidas justiÍicâtivas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA . DO AUMENTO OU SUPRESSÂO

1.

No interesse da Administração do contratante, o valor inicial atualizado deste contrato poderá ser aumentado

ou suprimido ato o limite de 250l0 (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos Le e 2e, da
Ler n.e

1.1

-

8.666/93.
A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou supressões que se

fizerem necessários;
-i.2

-

e

nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, exceto as supressões

resultantes de acordo entre as partes.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA . DAS PENALIDADES

1.

O atraso

injustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das obrigações estabelecidas no contrato

suieitará a contratada à multa de 0,50/o (zero vírgula cinco por centoJ por dia e por ocorrência, até o máximo de
1070 fdez por cento) sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma

vez comunicada oficialmente.
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PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJÁS
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Pela inexecução totâl ou parcial do objeto deste contrato, a administração do contratante poderá, garantida a

prévia defesa, aplicar à contratada as seguintes sanções:

2.2 2.1

advertência;

multa de L\o/o (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do obieto

contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;
l.::l

-

suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do

LoNTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
2.4

-

declaraçá,o de inidoneidade para

licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem

os

motivos determinantes da punição ou até que sejâ promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a administração do contratante pelos
pre.iuízos resultantes e após decorrido o prazo da sançâo aplicada com base no subitem anterior.

3.

Pelos motivos que se seguem, principalmente, a contratadâ estará suieitâ às penalidades tratadãs nos itens 1 e

2 desta cláusula:

3.2 3.1

pelo atraso na execução dos serviços, em relâção ao prazo proposto e aceito;
pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execução dos serviços, que vier a ser

rejeitado, caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data da rejeição;
e

3.3

-

por recusar refazer qualquer serviço que üer a ser rereitado caracterizada se a medida não se efetivar no

prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de reieição.

4. Além das penalidades citádas, a contratada ficârá sujeita, âinda, ao cancelamento de sua inscrição no cadastro
. íornecedores do contratante e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.q
8.666/93.

5.

Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente iustificado e aceito pela administração do

contratânte, em relação a um dos eventos arrolados no item 3 desta cláusula, a contratada ficará isenta das
penalidades mencionadas.

6.

As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a

Administração do contratante, e declaração de inidoneidade para licÍtar ou contratar com a administração pública

poderão ser aplicadas à contratada iuntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

cLÁUsUtA DÉCIMA OITAVA. DA RESCISÂO

1.

A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei

n.e

8.666/93.

1.1

-

Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o

contraditório e a ampla defesa.

2.

A rescisão deste contrato poderá ser:
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determinada por ato unilateral e escrito da administração do contratante, nos casos enumerados nos incisos

XII e XVII do artigo 78 da lei n.p 8.666/93, notificando-se a contratada com a antecedência mínima de 30

(trinta) dias corridos;

2.3 3.

2.2

amigâvel, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a administração do contratante; ou

judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorizâção escrita e fundamentada

da

autoridade competente.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA . DA VINCULAçÂO AO EDITAL E Á PROPOSTA DA CONTRATADA

1.

e aos termos das propostas da

Este contrato fica vinculado aos termos do Pregão Eletrônico n.e

-/-

contratada.
CLÁUSUUI VIGÉSIMA . DO FORO

1.

As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente,

serão processadas e julgadas no Foro da cidade de Eldorado dos Carajás, com exclusão de qualquer outro, por mais
. r:vilegiado que seia.
E, para firmeza e validade do que íoi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e
forma, para que surtâm um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes,

Z.

contratante e contratada, e pelas testemunhas abaixo.
Eldorado dos Carajris - PA, em

2022

de

-

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMTINHAS
2
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