
Estado 
d---~mmemeo Pará  

Prefeitura Municipal de Itupiranga 
COMISSÃO DE LICITACÃO 

Respeito. Dialogo e Trabalho 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO POR MEIO DA INTERNET 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

PROCESSO NQ: 9/2020-021-HA B 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SUBSIDIAR A REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO 

TÉCNICO SOCIAL (PTTS) EM CONVÊNIO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA COM O BANCO DO BRASIL. 

CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO 
ANEXO I DESTE EDITAL. 

FONTE: CONVENIO 

PROGRAMA DE TRABALHO: EXECUÇÃO DO PTTS (PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL) COM 
aRECURSOS ORIUNDOS DO FAR (FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL), PARA DESENVOLVER 

gekTIVIDADES DE PALESTRA, CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE RENTA PARA FAMÍLIAS DO RESIDENCIAL 

CIDADE NOVA II, PUBLICO ALVO SERÃO MULHERES CHEFES DE FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM 

SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PSICOSSOCIAL E AS QUE ENCONTRAM-SE FORA DO MERCADOD E 

TRABALHO,TAMBEM SERÃO ATENDIDAS CRIANÇAS EM DIVERSAS FAIXAS ETÁRIAS. 

ELEMENTO DE DESPESA: 2080 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO - 3.3.9.0.3039 OUTROS 

SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA JURÍDICA; 2.080 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO - 

33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; 2.080 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO - 4.4.9032.00 

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE. 

INICIO DO RECEBIMENTO DE PROPOSTA: 13/08/2020 

RECEBIMENTO DE PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO ATÉ: 12HOOMIN DO DIA 24/08/2020 

RECEBIMENTO DE PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO ATÉ: 12HOOMIN DO DIA 20/08/2020 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 08HOOMIN DO DIA 25/08/2020 08:00 

ABERTURA DA SEÇÃO PÚBLICA: 25/08/2020 08:00 

*VÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 08:01 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Todas as referencias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão, 

obrigatoriamente, o horário de Brasília - DE 

ENDEREÇO: As propostas serão recebidas exclusivamente por meio eletrônico no endereço: 

wvvw.portaldecompraspublicas.com.br. 

Av. 14 de Julho, 12- Centro - ltupiranga - PA - CEP: 68.580-000 
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EDITAL DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO 9/2020-021 - HAB  

município de ltupiranga localizado no sudeste paraense por intermédio da Prefeitura Municipal de Itupiranga , no uso de suas 

atribuições legais, torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO 

ELETRÔNICO, do tipo menor preço, para aquisição do objeto especificado no Anexo 1 deste Edital. 

presente certame será regido pela Lei n° 10.520/2002 e, subsidiariamente, pela Lei n° 8.666/1 993, Decreto n° 10.024, de 20 de 

setembro de 2019 observadas as condições estabelecidas neste Ato Convocatório e seus Anexos. 

Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico que promove a comunicação pela INTERNET, 

mediante condições de segurança, utilizando-se, para tanto, os recursos da criptografia e autenticação em todas as suas fases. 

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados 

ou transferidos diretamente para a página eletrônica www.portaldecompraspublicas.com.br 
 O servidor terá, dentre outras, as 

i
eguintes atribuições: coordenar o processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo 

setor responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internei; verificar a conformidade da proposta com os requisitos 

estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de habilitação; receber, examinar e decidir os 

recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do certame; adjudicar o objeto, 

quando não houver recurso; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruído ao Sr. José 

Milesi Prefeito Municipal e propor a homologação, se de acordo. 

O Edital estará disponível gratuitamente na página http://www.itupiranga.pa.Rov.br/,  https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes,  e 

no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br.  

DO OBJETO: 

1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SUBSIDIAR A REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO 

TÉCNICO SOCIAL (PTTS) EM CONVÊNIO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

iA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA COMO BANCO DO BRASIL. 

1.2. 	Conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo 1 deste Edital. 

DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

2.1. 	O Valor estimado desta licitação é de R$ 482.347,94 

2. 1.1 - As despesas decorrentes da aquisição do objeto deste Pregão correrão à conta dos recursos consignados no orçamento do 2020: 

2.1.1.1 -2.080 Manutenção da Secretaria de Habitação - 3.3.9.0.30.39 Outros Serviços de terceira Pessoa Jurídica; 

2.1.1.2 -2.080 Manutenção da Secretaria de Habitação — 3.3.90.30.00 Material de consumo; e 

2.1.1.3 —2.080 Manutenção da Secretaria de Habitação — 4.4.90.52.00 Equipamento e material permanente. 

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO: 

3.1. 	Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugn 	ste Edital. 
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3.2. 	A impugnação deverá ser enviada exclusivamente por meio eletrônico, em campo próprio do Sistema Portal de Compras 

Públicas no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br.  

3.3. 	Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) 

horas. 

	

3.4. 	Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, 

a alteração não afetar a formulação de propostas. 

	

3.5. 	Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis 

anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, em campo próprio do Sistema Portal 

de Compras Públicas no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, ituniranga.licita(a,gmail.com   

	

3.6. 	As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

	

3.7. 	A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, implica na aceitação por parte 

*os interessados das condições nele estabelecidas. 

	

3.8. 	As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral, serão cadastradas no 

sitio www.portaldecompraspublicas.com.br,  sendo de responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento. 

	

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

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

	

3.10. 	A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a administração da 

sociedade empresaria ou procurador e vir acompanhada, conforme o caso, de Estatuto ou Contrato Social e suas posteriores alterações, 

se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para 

impugnar o Edital). 

4. 	DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO: 

e. 
	

Poderão participar da licitação as empresas interessadas pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da licitação e 

que: 

4,1.1. Que não estejam cadastradas ou que estiverem com seus cadastramentos vencidos, também poderão participar da licitação, 

desde que atendidas as exigências do item 12, deste edital. 

	

4.2. 	A simples participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos proponentes às condições deste Edital. 

4.2.1. A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente edital, implicará na plena aceitação por 

parte dos interessados das condições nele estabelecidas. 

	

4.3. 	Não poderão participar desta licitação, direta ou indiretamente, ou participar do contrato dela decorrente, sob pena de 

recebimento das sanções previstas neste Edital: 

4.3.1. 	Pessoas físicas não empresárias; 

4.3.2. Servidor ou dirigente do Município de ltupiranga; 
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4.3.3. O autor do Termo de Referência, Anexo I deste edital, pessoa fisica ou jurídica. 

4.3.4. As sociedades empresárias: 

4.3.4.1. que não explorem ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação; 

4.3,4.2. que se encontrem sob falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, dissolução ou 

liquidação; 

4.3.4.3. que integrem o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas — CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas 

Punidas — CNEP (Portal Transparência); 

4.3.4.4. que estejam incluidas no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa 

disponível no Portal do CNJ e no cadastro de Itupiranga. 

4.3.4.5. integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendido aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes 

legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem 

representando interesse econômico em comum; 

4.3.4.6. que, isoladamente ou em consórcio, tenham sido responsáveis pela elaboração do termo de referência, ou da qual o 

autor do termo de referência seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com 

direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado; 

4.3.4.7. cujo administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja familiar de agente público, preste serviços ou 

desenvolva projeto no órgão ou entidade da administração pública do município de Itupiranga em que este exerça cargo em 

comissão ou função de confiança por meio de contrato de serviço terceirizado ou contratos pertinentes a obras, serviços e 

aquisição de bens, ou ainda de convênios e os instrumentos equivalentes; 

4.3.4.8. estrangeiras que não funcionem no país; 

4.3.4.9. reunidas em consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição. 

	

4.4. 	O descumprimento de qualquer condição de participação será motivo para a inabilitação do licitante. 

	

4.5. 	As pessoas jurídicas que tenham sócios em comum não poderão participar do certame para o(s) mesmo(s) item(s). 

	

4.6. 	Será realizada pesquisa junto ao CEIS (CGU), junto ao CNJ (condenações cíveis por atos de improbidade administrativa) e no 

Ira& Transparência (www.portaltransparencia.gov.brknep), para aferição de eventuais registros impeditivos de participar de licitações 

ou de celebrar contratos com a Administração Pública. 

	

4.7. 	Será permitida a participação de consórcios, na forma do art. 33 da Lei ri° 8.666/1993. (Retirar o item 4,7 e subitens 4.7.1 a 

4.7.5, se for vedada a participação de consórcio. Ver subitem 4.3.4.9) 

4.7.1. As empresas reunidas em consórcio deverão apresentar, no ato da assinatura do contrato, a comprovação do compromisso 

público ou particular de constituição. 

4.7.2. Deverá ser indicada, na proposta de preços, a empresa responsável pelo consórcio que deverá atender ás condições de 

liderança. 

4.7.3. Todos os documentos de habilitação, de cada consorciado, deverão ser apresentados na forma do item 12 deste Edital, sob pena 

de inabilitação. 

4.7.3.1. Serão somados os quantitativos indicados nos atestados de capacidade técnica de cada consorciado pari] cot rovação da 

qualificação técnica. 
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4.7.3.2. Para efeito de qualificação econômico-financeira, será considerado o somatório dos valores de cada consorciado, na proporção 

de sua respectiva participação. 

4.7.4. As empresas integrantes respondem solidariamente pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase licitatoria quando na fase 

contratual. 

4.7.5. É vedada a participação de empresa em mais de uni consórcio no presente certame. 

5. 	DO CREDENCIAMENTO: 

51 	Os interessados em participar deste Pregão deverão credenciar-se, previamente, perante o sistema eletrônico provido pelo 

Portal de Compras Públicas, por meio do sitio www.portaldecompraspublicas.com.br.  

5.2. 	Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao 

provedor do sistema eletrônico (Portal de Compras Públicas), onde também deverão se informar a respeito do seu funcionamento e 

il
regulamento, obtendo instruções detalhadas para sua correta utilização. 

5.21 Os interessados em se credenciar no Portal de Compras Públicas poderão obter maiores informações na pagina 

www.portaldecompraspublicas.com.br,  podendo sanar eventuais duvidas pela central de atendimentos do Portal ou pelo e-mail 

falecom@portaldecompraspublicas.com.br.  

5.3. 	O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como 

firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

5.3.1. 	O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ela efetuada 

diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou município de ltupiranga responder por eventuais danos 

decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

5.4. 	O credenciamento junto ao Portal de Compras Públicas implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a 

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

e. 
	

A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio 

de acesso 

5.6. 	O Pregão será conduzido pelo Pregoeiro com apoio técnico e operacional do Portal de Compras Públicas, que atuará como 

provedor do sistema eletrônico para esta licitação. 

6. 	DO ENVIO DA PROPOSTA: 

6.1. 	Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br  e até a data e hora marcadas 

para abertura da sessão, os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição do objeto ofertado e preço, exclusivamente por meio 

do sistema eletrônico no endereço acima, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

6.1.1. 	A licitante devera elaborar a sua proposta com base no edital e seus anexos, sendo de sua exclusiva responsabilidade o 

levantamento de custos necessários para o cumprimento total das obrigações necessárias para a execução do objeto desta lici ação. 

6.2. 	Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas. 

Av. 14 de Julho, 12- Centro - 'tapiranga - PA - CEP: 68.580-000 
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6.3. 	O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

seguintes campos: 

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

6.3.2. 	Marca, modelo e fabricante de cada item ofertado; 

6.3.3. 	Descrição detalhada do objeto 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; 

6.4. 	Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada e, havendo divergência entre as condições da 

proposta e as clausulas deste Edital, incluindo seus anexos, prevalecerão as últimas. 

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

comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou serviços. 

6.6. 	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 dias, a contar da data de sua apresentação. 

.6.7. 	O licitante, ao enviar sua proposta, devera preencher, em campo próprio do sistema eletrônico, as seguintes Declarações ou  

1/pie, fornecidas pelo Sistema de Pregão Eletrônico: 

6.7.1. 	Declaração de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apta a 

usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, quando for o caso. 

6.7.1.1. A indicação do campo "não" apenas produzirá o efeito de a licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei 

Complementar n° 123, de 2006, mesmo que seja qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte; 

6.7.2. 	Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências 

do Edital. 

6.8. 	As declarações exigidas neste edital e não disponibilizadas diretamente no sistema deverão ser confeccionadas e enviadas 

juntamente com a proposta de preços e/ou com os documentos de habilitação, e somente após requisição do Pregoeiro. 

Declarações falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta, sujeitarão a licitante as sanções previstas 

Jo item 17 deste Edital. 

7. 	DA ABERTURA DA SEÇÃO PÚBLICA E DA FORMULAÇÃO DE LANCES: 

	

7.1. 	A abertura da sessão pública dar-se-á mediante comando do Pregoeiro, por meio do sistema eletrônico, na data, horário e local 

indicados neste Edital. 

	

7.2. 	Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de 

mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

	

7.3. 	O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com 

os requisitos estabelecidos neste Edital, que contenham vicios insanáveis ou que não apresentem as especificações técnicas exigidas no 

Termo de Referência, 

7.3.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os 

participantes. 
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7.3.2. A não desclassificação da proposta não implica em sua aceitação definitiva, que deverá ser levada a efeito após o seu 

julgamento definitivo conforme definido no item 10 deste edital. 

	

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

	

7.5. 	Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo 

imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

	

7.6. 	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. 

	

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

no Edital. 

7.7.1. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

Irorrência ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema eletrônico (Portal de Compras Públicas). 

7.7.2. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema. 

	

7.8. 	O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

	

7.9. 	Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

	

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

vedada a identificação do licitante. 

	

7.11. 	Se o Pregoeiro entender que o lance ofertado é absolutamente inexequível ou verificar que houve erro de digitação, deverá 

exclui-lo do sistema, a fim de não prejudicar a competitividade. 

7.11.1. Considera-se absolutamente inexequível a proposta que reduzir o valor do último lance ofertado em mais de 85%. 

	

7.12. 	No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrólico poderá permanecer 

iitessivel aos licitantes para a recepção dos lances. 

	

7.13. 	Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinicio somente após 

comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes do certame, publicada no Portal de' Compras Públicas, 

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

	

7.14. 	A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema eletrônico encaminhará aviso de 

fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo 

sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

	

7.15. 	Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros 

lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas. 
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8. 	DO EMPATE: 

     

      

      

      

        

8.1. 	Consideram-se empate ficto as situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas ou empresas de pequeno porte 

forem iguais ou ate 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada, situação em que, como critério de desempate, 

será assegurado o direito de preferência de que trata os arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123/2006 (ou norma estadual ou municipal 

que discipline o tratamento diferenciado para MEs / EPPs), mediante a adoção dos seguintes procedimentos: 

8.1.1. A tnicroempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, cuja proposta estiver no intervalo estabelecido no item 

8.1, será convocada para, querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela classificada com o menor preço ou lance, no 

prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão; 

8.1.2. Apresentada proposta nas condições acima referidas, esta será considerada como a licitante detentora do lance mais vantajoso, 

dando prosseguimento ao certame na forma do item 9 e seguintes; 

8.1.3. Não apresentada proposta na condição cima referida, serão convocadas as microempresas ou empresas de pequeno porte, no 

"Intervalo estabelecido acima, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

8,1.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas MEs / EPPs que se encontrem em situação de empate, será efetuado 

sorteio aleatório entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

8.1.5. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) minutos, controlados pelo Sistema, decairá do direito 

previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123/2006 (ou artigos de norma estadual ou municipal que discipline o tratamento 

diferenciado para MEs / EPPs). 

8.1.6. Na hipótese de não declaração de licitante vencedora, enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, será dado 

prosseguimento ao certame na forma do item 9 e seguintes da licitante que originalmente apresentou a menor proposta ou lance. 

8.1.7. 	O disposto nos subitens 8.1.1 a 8.1.6, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por 

microempresa ou empresa de pequeno porte. 

8.1.8. 	A desistência em apresentar lance implicara na manutenção do último preço ofertado pela licitante, para efeito de classificação 

aceitabilidade da proposta. 

8.2. 	Se o pregoeiro observar que há licitantes em situação de empate que enviaram seus lances em horários xatamente iguais, mas 

não se enquadram como MEs / EPPs, adotará os seguintes critérios de desempate, nesta ordem: 

8.2.1. 	Utilização de bens e serviços produzidos no Brasil; 

8.2.2. 	Utilização de bens e serviços produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

8.2.3. Utilização de bens e serviços produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento ecnológico no Pais; 

8.2.4. Utilização de bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam as regras de acessibilidade 

previstas na legislação; 

8.2.5. 	Avaliação de desempenho contratual anterior dos licitantes (suprimir se não existir sistema objetivo de avaliaflo,iistitufdo no 

órgão promotor da licitação); 	
COO 
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8.2.6. 	Sorteio. 

8.3. 	Caso não exista proposta apresentada para os itens reservados para participação exclusiva de microeIn presas ou empresas de 

pequeno porte, ao licitante classificado em primeiro lugar para o item de mesmo objeto será dada a oportunidade de, querendo, ampliar 

a sua cotação para atender a totalidade da demanda, mantendo o último lance ofertado. 

8.4. 	A proposta declarada vencedora será inserida, na fase de Aceitação, no campo "Valor Negociado", com a devida justificativa. 

9 	DA NEGOCIAÇÃO DIRETA: 
I  

	

9.1. 	Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro encaminhará contraproposta à licitante que 

tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, para que seja obtida 

melhor proposta. 

	

9.2. 	A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes. 

jo. 	DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA: 

10.1. 	Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua 

exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto. 

10.2. 	O Pregoeiro convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta atualizada em conformidade com o último lance 

ofertado num prazo máximo de 03:00 horas, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação. 

10.2.1. O prazo poderá ser prorrogado, a critério do Pregoeiro, desde que solicitado por escrito, antes de findo o prazo estabelecido. 

10.2.2. A proposta deve conter: 

Nome da proponente e de seu representante legal, endereço completo, telefone, endereço de correio eletrônico, números do CNPJ e 

da inscrição Estadual e Municipal (se houver); 

ii

b) O preço unitário e total para cada item (ou lote) ofertado (conforme especificados no Termo de Referência (Anexo I deste 

ABO, bem como o valor global da proposta, em moeda corrente nacional, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e 

emais despesas decorrentes da execução do objeto; 

A descrição mínima do objeto de forma a demonstrar que o produto atenda as especificações e exigências comidas no Termo de 

Referência, Anexo 1 deste Edital; 

Marca, modelo, tipo, fabricante e procedência; 

O prazo de garantia do bem, não podendo ser inferior a 2 anos meses (dias ou anos, conforme o caso), cotados do recebimento 

definitivo do objeto; 

Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (dias) dias corridos (recomenda-se não inferior a 60 dias - art. 6° da Lei 

10.520/2002), contados da data prevista para abertura da licitação; 

Prazo de entrega não superior a 24h corridos, contados da assinatura do contrato; (adequar para cada objrto, por exemplo: "da 

assinatura do contrato": "do recebimento da Nota de Empenho", quando não houver a formalização do instrurnento de 	trato; -da 

ordem de compra", etc) 

COO 
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Declaração de que entregara os bens comprovadamente novos e sem uso, uma vez que não serão aceitos objetos recondicionados, 

reformados ou remanufaturados; 

Indicação do banco, número da conta e agência para fins de pagamento. 

	

10.3. 	O Pregoeiro, a seu critério, poderá requisitar catálogos, folhetos, folders, fotos ou outra forma de comprovação de que os 

produtos ofertados atendem a especificação, que deverão ser encaminhados na forma e prazo definidos no item 10.2. 

10.3.1. A arrematante devera, quando solicitado pelo Pregoeiro, indicar o site do fabricante para que sejam comprovadas as 

características do objeto ofertado; 

	

10.4. 	O não envio da proposta ajustada por meio do correio eletrônico com todos os requisitos elencados no subitem 10.2.2, ou o 

descumpritnento das diligências determinadas pelo Pregoeiro acarretará na desclassificação da proposta, sem prejuízo da instauração de 

processo sancionatório contra o licitante. 

	

10.5. 	Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação a prazo e especificações do 

afroduto ofertado ou qualquer condição que importe modificação dos seus termos originais, ressalvadas apenas aquelas alterações 

destinadas a sanar evidentes erros formais ou quando a alteração representar condições iguais ou superiores as originalmente propostas. 

	

10.6. 	Serão desclassificadas as propostas que contenham preços excessivos, assim entendidos quando apresentarem valores globais 

ou unitários acima do valor definido para o respectivo objeto no orçamento estimado pela Administração. 

10.6.1. A desclassificação por valor excessivo ocorrera quando o Pregoeiro, após a negociação direta, não obtiver oferta inferior ao 

preço máximo fixado. 

	

10.7. 	Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, 

serão realizadas diligências para comprovação da exequibil idade. 

	

10.8. 	O Pregoeiro em conjunto com a Equipe de Apoio poderá realizar quaisquer diligências necessárias para averiguar a 

conformidade da proposta com as especificações mínimas previstas no Termo de Referência, Anexo 1 ao Edital, salvo a juntada de 

documentos, para atender a exigência deste edital, findo o prazo estabelecido no item 10.2. 

	

g

0.9. 	Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e assim i  
ucessivamente, na ordem de classificação. 

10.9.1. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, serão observados os procedimentos previstos 

nos itens 8 e 9. 

IS 10.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário ara a continuidade da 

mesma. 

10.11, Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação da eventual 

ocorrência do empate ricto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123/2006 ou (artigos de norma estadual ou municipal que discipline o 

tratamento diferenciado para MEs / EPPs), seguindo-se a disciplina estabelecida no item 8 deste edital, se for o caso. 

10.12. A proposta original, com todos os requisitos do item 10.2.2, deverá ser encaminhada em envelope fechado e identificado com 

	

clukts 	da empresa. e 1:kt pregão tônico, no prazo máximo  de 5 dias  útei s, con tados a part i r  da  dec l aração dos vence 	no sistema, 
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11.1. 	Será rejeitada o Objeto, e consequentemente a proposta, que: 

11.1.1. Apresentar divergência em relação as especificações técnicas ou resultados nos testes previstos no Termo de Referência; 

11.1.2. Apresentar qualquer tipo de falha durante o teste de uso; ou 

11.1.3. Apresentar indícios de produto usado, recondicionado ou adaptado; 

	

11.2. 	A avaliação do produto será realizada pelo departamento de compras da Secretaria de Habitação do município de ltupiranga 

cujo resultado será reproduzido em Laudo, acessivel aos licitantes, consignando as razões que levaram à aceitação ou A rejeição do 

objeto. 

	

11.3. 	O Laudo previsto no item 11.2 deste Instrumento será acompanhado de fotografias digitais, sempre que possível, que servirão 

como meio de provas e suporte das razões de aprovação e/ou reprovação. 

	

*1.4. 	O objeto deverá estar devidamente identificada com o nome do licitante e conter os respectivos prospectos e manuais exigidos 

no Termo de Referência, se for o caso, acompanhada das informações quanto às suas características. 

Twig°  

Pod 

	

12.1. 	Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro 

lugar, o Pregoeiro verificara o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção 

que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

12.1.1. SICAF (ou outro sistema de cadastramento a qual esteja vinculado o órgão que promove a licitação); 

12.1.2. Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas — CEIS eoe o Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP 

(www.portaldatransparencia.gov.brO; 

12.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de 

ii

stiça (www.cnj.jus.bdimprobidade_admiconsultar_requerido.php). 

12.1.4. Lista de lnidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União- TCU; 

12.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 

3° e 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar como Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

12.1.6, Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro inabilitara o licitante, por falta de condição de participaçã 4  

	

12.2. 	O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores — SICAF (ou outro sistema de cadastramento a qual 

esteja vinculado o órgão que promove a licitação) em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação 

econômica financeira e habilitação técnica. 

12.2.1. As licitantes devidamente cadastradas no SICAF (ou outro sistema de cadastramento a qual esteja v 

promove a licitação) deverão encaminhar os seguintes documentos: 

nculado o órgão que 

caga 
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1— Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto 

da licitação consistente em Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

comprovando ter a licitante fornecido materiais/equipamentos compatíveis como o objeto desta licitação, considerando-se compatível o 

fornecimento anterior de objeto com as seguintes características: (características mínimas indispensáveis à garantia do cumprimento da 

obrigação); 

11 — Certidão Negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial (Lei n° 11.101, de 09/02/2005), expedida pelo 

distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria 

Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores; 

III — As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos índices contidos no cadastro do SICAF, 

deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor total estimado para o(s) item(ns) cotado(s) 

constante do Anexo I que devera recair sobre o montante dos itens que pretenda concorrer. 

a) A comprovação deverá ser feita quando da habilitação, apresentando o balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último 

eixercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei devidamente registrados ou pelo Registro comercial, ato constitutivo, 

estatuto ou contrato social, conforme regulado pelo subitem 12.3.3 deste edital. 

VI — Declaração de que a empresa não emprega menor de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou 

insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de 

aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (modelo Anexo III ao Edital). 

12.2.2. A licitante cuja habilitação parcial no SICAF (ou outro sistema de cadastramento a qual esteja vinculado o órgão que promove 

a licitação) acusar como situação do fornecedor algum documento com validade vencida, devera encaminhar o respectivo documento a 

fim de comprovar a sua regularidade. 

12.3. 	Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores — SICAF (ou outro sistema de 

cadastramento a qual esteja vinculado o órgão que promove a licitação) deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação 

Jurídica, à Regularidade Fiscal e trabalhista, Habilitação Econômico-Financeira e Qualificação Técnica: 

12.3.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

IP_ Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis junto a Junta Comercial da respectiva sede, para o caso de empresário 

individual; 

II — Para licitante microempreendedor individual — MEI, Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, hipótese 

em que será realizada a verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

111 — Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, 

acompanhado de documento comprobatório de seus administradores, para os casos de sociedade empresária ou [ empresa individual de 

responsabilidade limitada - EIRELI: 

IV — Caso o licitante seja sucursal, filial ou agência, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação 

no Registro onde tem sede a matriz; 

V — Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local da sede do licitante, acompanhada de prova da 

indicação dos seus administradores, para o caso de sociedade simples; 

/costa' 
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VI — Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou 

autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir: 

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

12.3.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

I —Registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica— CNPJ; 

11 — Prova de inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal e do Distrito Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede 

do licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

III — Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual, Municipal e Distrital, se ouver, do domicílio ou sede da licitante; 

IV — Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos 

tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos 

*ermos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda 

Nacional. 

V — Certificado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal. 

VI — Certidão de regularidade relativa a débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (CNDT), mediante a apresentação de 

certidão negativa, em plena validade, que poderá ser obtida no site www.tstjus.bricertidao. 

12.3.2.1. Para a regularidade fiscal e trabalhista, será aceita certidão positiva com efeito de negativa. 

12.3.2.2. Caso o licitante seja considerado isento de tributos estaduais ou municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá 

comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual ou da Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

fornecedor, ou outra equivalente que demonstre tal isenção. 

12.33. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

I — Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei n° I I .101, de 9.2.2005), expedida pelo 

0, istribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria 

ertidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores. 

II — Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercido social, já exigíveis e apresentadas na forma da Lei 

devidamente registrados, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios. 

as empresas constituídas no ano em curso poderão substituir o balanço anual por balanço de abertura, devidamente autenticado 

pela Junta Comercial; 

a boa situação financeira da empresa será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC) e Solvência 

Geral (SG), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 

LG = 
	 ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

ATIVO CIRCULANTE 
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PASSIVO CIRCULANTE 

SG = 
	 ATIVO TOTAL 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

c) As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 	( 	) (recomendável utilizar indices de LG, LC e SG menores ou 

iguais I), em qualquer um dos índices acima, deverão comprovar capital social mínimo ou patrimônio liquido mínimo de 	( 	 

por cento) (não poderá exceder a dez por cento) do valor total estimado para o(s) item(ns)/lote(s) cotado(s) constante(s) do Anexo I 

deste edital. 

12.3.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

I — Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos de acordo 

com os itens cotados na proposta — Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa juridica de direito público ou privado, 

comprovando ter a licitante fornecido materiais/equipamentos/serviços compatíveis como o objeto desta licitação, considerando-se 

compatível o fornecimento anterior de objeto com as seguintes características: De acordo as especificações do Termo de Referência; 

*2.3.5. ATENDIMENTO AO ART. 7°, INC. XXXIII DA CONSTITUIÇÃO 

12.3.5.1. 	Declaração de que a empresa não emprega menor de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, 

perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto 

na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (modelo Anexo III ao Edital). 

12.4. 	DA HABILITAÇÃO DAS MEsJ EPPs 

12.4.1. As empresas qualificadas como ME / EPP, na forma da Lei Complementar n° 123/2006, deverão apresentar todos os 

documentos de habilitação, referentes à habilitação jurldica, fiscal e trabalhista, econômico-financeira e técnica, sob pena de 

inabilitação. 

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

microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do 

edital, 

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

12.4.3. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma 

vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal ou trabalhista, a mesma será convocada para, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. 

12.4.3.1. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da Administração, quando requerida pelo licitante, mediante 

apresentação de justificativa. 

12.4.4. A não regularização no prazo previsto implicara decadência do direito à contratação, sem prejuizo das sanções previstas neste 

Edital, sendo facultado á Prefeitura Municipal de ltupiranga convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação para 

prosseguimento do certame. 

12.4.5. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado 

previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado: 

(a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal; e 
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(b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercicio. 

12.5. ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE A HABILITAÇÃO 

12.5.1. Os documentos exigidos para a habilitação, conforme regulado neste Edital, deverão ser enviados em até 2 horas 

exclusivamente por meio do por meio de campo próprio do Sistema. 

12.5.2. Os documentos de habilitação serão remetidos em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por 

tabelião de notas ou por servidor/funcionário da Prefeitura de Itupiranga desde que conferidos com o original, ou publicação em órgão 

da imprensa oficial, para análise, no prazo máximo de 10dias Úteis, juntamente com a proposta de preços em envelope fechado e 

identificado com dados da empresa e do pregão eletrônico, na forma do item 10.12 deste Edital. 

12.5.3. Os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos em nome e CNPJ da matriz ou todos em nome e CNPJ da 

filial, exceto aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à matriz e referir-se ao local do domicilio ou sede do interessado. 

12.5.4. As certidões que não apresentarem em seu teor, data de validade previamente estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter 

sido expedidas até 90 (noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão, exceto a Certidão Negativa de Falência, Concordata, 

Recuperação Judicial e Extrajudicial que deverá estar datada dos últimos 30 (trinta) dias (itens 12.2.1, II, e 12.3.3,1), 

12.5.5. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos enviados via correio eletrônico, o Pregoeiro suspenderá a 

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

12.5.6. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, 

apresentá-los era desacordo com o estabelecido neste Edital ou deixar de enviar a documentação de habilitação por meio de campo 

próprio do Sistema quando solicitado pelo pregoeiro, ficando sujeito às penalidades previstas neste Edital. 

12.5.7. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das 

propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-

lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

12.5.8. No caso de inabilitação, haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate licto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 

123/2006 ou seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

4, 2.5.9. Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atenderás exigências de habilitação, o Pregoeiro, examinará a proposta 

subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este edital. 

12.5.10. Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas neste edital, a licitante será declarada vencedora. 

13. 	DOS RECURSOS: 

13.1. 	Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do 

sistema, manifestar sua intenção de recurso no prazo de 30 minutos. 

13.1.1. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado 

a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora. 

13.1.2. Diante da manifestação da intenção de recurso o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

condições de admissibilidade do recurso. 
apenas verificará as 
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13.1.3. Os interessados que porventura queiram ter vista do processo lieitatório poderão comparecer a Prefeitura Municipal de 

ltupiranga, de segunda à sexta-feira, das 08:00 ás 12:00 horas. 

	

13.2. 	Recebida a intenção de interpor recurso pelo Pregoeiro, a licitante deverá apresentar as razões do recurso no prazo de 03 (três) 

dias úteis, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, que começará a 

contar do término do prazo da recorrente. 

13.2.1. As razões e contrarrazões serão recebidas exclusivamente por meio de campo próprio do Sistema. Não serão recebidas ou 

conhecidas razões de recurso e contrarrazões entregues diretamente ao Pregoeiro ou enviadas por quaisquer outros meios (fax, 

correspondência, etc). 

	

13.3. 	Caberá ao Pregoeiro receber, examinar e instruir os recursos interpostos contra seus atos, podendo reconsiderar suas decisões 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento das razões e contrarrazões ou, neste mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente 

informado ao Gestor Municipal para a decisão final no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

	

A.13.4. 	O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetiveis de aproveitamento. 

ler 

	

13.5. 	Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital (item 13.1.3). 

	

13.6. 	Não serão conhecidos os recursos apresentados fora dos prazos, subscritos por representantes não habilitados legalmente ou 

não identificados no processo para responder pelo licitante. 

14. 	DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 

	

14.1. 	O objeto deste pregão será adjudicado ao vencedor por ato do Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese em que a 

adjudicação caberá, após a regular decisão dos recursos interpostos, ao Departamento Jurídico junto ao Gestor Municipal. 

	

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

licitatório. 

1 15. 	DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE: 

111.1. 	Após a homologação da licitação, a licitante vencedora será convocaria para assinar o termo de cone Ito ou retirar a Nota de 

Empenho. 

	

15.2. 	O contrato a ser assinado estabelecerá as cláusulas, critérios e condições definidas no art. 55 da Lei n° .666/1993 e observará 

os termos contidos na minuta Anexo VI deste Edital ou as disposições constantes de instrumento equivalente. 

	

15.3. 	O prazo máximo para assinatura e entrega do termo de contrato é de 48h0Omin, contados a partir da convocação. 

15,3.1. O prazo para assinatura do termo de contrato acima estabelecido poderá ser prorrogado uma única vez por igual período, desde 

que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura Municipal de ltupiranga-PA. 

15,3.2. Alternativamente à convocação para a assinatura do termo de contrato, o Gestor Municipal poderá encaminhá-lo para 

assinatura, mediante correio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da data de seu 

recebimento. 
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15.3.3. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo 

estabelecido pela Administração, importará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades estabelecidas neste 

edital. 

	

15.4. 	Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste Edital, as 

quais deverão ser mandrias e comprovadas pelo licitante durante a vigência do contrato. 

	

15.5. 	O prazo de vigência do contrato será de acordo a Lei, prorrogável na ocorrência de unta das hipóteses dispostas no art. 57, I° 

da Lei n° 8.666/1993. 

	

15.6. 	Os seguintes requisitos foram estabelecidos no Termo de contrato, Anexo VI deste Edital, ou instrumento equivalente, e serão 

de observância obrigatória dos contratados: 

I - as hipóteses, prazo e condições de prestação das garantias; 

II - critérios para o recebimento do objeto; 

- prazos e condições de pagamento; 

IV -atualização financeira ou reajustamentos, quando possível; 

V - hipóteses de compensações financeiras ou penalizações, por eventuais atrasos e descontos, por eventuais antecipações de 

pagamentos. 

	

15.7. 	O presente Edital fará parte integrante do contrato, bem como seus anexos e a proposta apresentada pela licitante vencedora. 

	

15.8. 	Será designado um Fiscal (indicado pelo gestor do contrato) para o contrato, que desempenhará as atribuições previstas no 

Termo de Designação de Fiscal de Contrato. 

	

15.9. 	É vedada a subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial do objeto deste Pregão. 

15.10. O objeto da licitação deverá ser entregue, nos prazos, local e condições previstas no Termo de Referência, Anexo I deste Edital 

e observará as regras para recebimento definidas no Contrato, anexo VI, ou instrumento equivalente 

l

ie. 	DA FISCALIZAÇÃO: 

16.1. 	Sujeitar-se-á a Contratada a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da autoridade encarregada de acompanhar o 

fornecimento do objeto desta licitação, observadas as regras definidas na minuta contratual, Anexo VI deste Edital, ou no instrumento 

equivalente. 

17. 	DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

17.1. 	Aquele que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato, não aceitar a Nota de Empenho, 

deixar de entregar documentação exigida neste edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 

não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidõneo, fizer declaração falsa ou cometer 

fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com Prefeitura Municipal de Itupiranga (Ente 

Estatal ao qual se subordina que o órgão que promove a licitação - VER A ABRANGÊNCIA DA SANÇÃO - o entendimento do TCU 

13 
é que a sanção aplicável na modalidade pregão tem alcance em toda esfera administrativa do ente federado) pelo razo 	aj 05 (cinco) 

anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e seus anexos e das demais com inações legais. 
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17.2. 	A Administração poderá, ainda, utilizar-se da sanção de advertência, prevista no art. 87, 1, da Lei n° 8,666/1993, aplicada ao 

pregão subsidiariamente 

	

17.3. 	Considera-se comportamento iniclôneo, entre outros, a declaração falsa quanto as condições de participação, quanto ao 

enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase 

de lances. 

	

17.4. 	A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e 

declaração de inidoneidade. 

	

175. 	Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura Municipal de Itupiranga garantida a prévia defesa, aplicará as sanções 

definidas na minuta do contrato, anexo VI deste edital ou dispostas em instrumento equivalente. 

	

17.6. 	A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a 

ampla defesa ao licitante/contratado, observando-se o procedimento previsto na Lei np 8.666/1993, e subsidiariamente na (norma 

estadual ou municipal que discipline o processo administrativo). 

1111 

	

17.7. 	A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter 

educativo da pena, bem como o dano causado à Prefeitura Municipal de Itupiranga observado o principio da proporcionalidade. 

	

17.8. 	As penalidades serão obrigatoriamente registradas no (SECAF ou cadastro Estadual ou Municipal). 

18. 	DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

	

18.1. 	O Municipio de Itupiranga poderá revogar este Pregão por razões de interesse publico decorrente de fato superveniente que 

constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável 

a convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os principios da ampla defesa e contraditório. 

18.1.1. A anulação do pregão induz à do contrato. 

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

	

48.2. 	É facultado A autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a 

Iglirnstrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de 

classificação e habilitação. 

	

18.3. 	Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do inicio e incluir-se á o do vencimento. Só 

se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente da Prefeitura Municipal de Itupiranga, 

	

18.4. 	O desatendimento às exigências formais, não essenciais, não importará na inabilitação da licitante elou desclassificação de sua 

proposta, desde que seja possível a aferição de sua habilitação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão 

pública do pregão. 

	

18.5. 	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 principio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

	

18.6. 	A critério do pregoeiro, o prazo para o envio da proposta de preços e da documentação de habilitação poderá ser prorrogado 

pelo tempo que se julgar necessário. 
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18.7. 	A autoridade competente poderá, em qualquer fase do processo licitatório, desclassificar a proposta da licitante que for 

declarada inidônea, assegurada a ampla defesa. 

	

18.8. 	O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos docuMentos apresentados em 

qualquer fase da licitação. 

18.8.1. 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. 

	

18.9. 	O foro da cidade de Itupiranga-PA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, será o designado para 

julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes da presente licitação e da aplicação do presente Edital. 

18.10. Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas pelo Pregoeiro, no endereço eletrônico mencionado neste 

Edital, item 3.5, ou através do fone 094 99221-8943. 

	

918.11. 	Este pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência da Prefeitura Municipal de Itupiranga 

sem prejuízo do disposto no inciso V do art. 40, da Lei n° 10.520/2002. 

18.12. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br   e também na 

página: http://www.ituniranga.na.gov.bil, httns://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes.  

	

18.13. 	O inteiro teor do processo está disponível para vista aos interessados, no sede da Prefeitura Municipal de Itupiranga no 

Departamento de Licitação, sito Av. 14 de Julho, n°12, Centro CEP: 68.580-000. 

19. 	ANEXOS: 

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

19.1.1. 

19.1.2. 

I

9.1.3.

9.1.4. ANEXO IV — Modelo de Declaração 	Enquadramento como, /EPP; 

19.1.5. ANEXO V — Minuta de Contrato 

Itupiranga 13 de agosto de 2020. 

go Pereira Costa 
Portaria 
094/2020 
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ANEXO I - Termo de Referência; 

ANEXO II — Modelo de Proposta de Preços 

ANEXO III — Modelo de Declaração de que não Emprega Menor; 
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ANEXO 1- TERMO DE REFERÊNCIA 
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS / EQUIPAMENTOS / SERVIÇOS 

DO OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SUBSIDIAR A REALIZACAO DO PROGRAMA DE 
TRABALHO TECNICO SOCIAL (PTTS) EM CONVENIO DA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA COMO BANCO DO BRASIL. 

Itens Unidade 
medida 

Quantidade 

I ACUCAR 2KG UNIDADE 10,00 
1 AGENDA PERMANENTE UNIDADE 5,00 

3 AGUA MINERAL DE 300 ML 
CAIXA COM 24 FRASCOS DE 300ML CADA, 1.400,00  FR AS CO 

4 AGUA MINERAL DE 500 ML FRASCO 8.860,00 
APITO OFICIAL MODELO FOX 40 CLASSIC 

APITO OFICIAL MODELO FOX 40 CLASSIC, PARA USO EM JOGOS ESPORTIVOS UNIDADE, 4,00 

geh6 

S 

APONTADOR 

APONTADOR PARA LAPIS N 2, SIMPLES, PLASTICO RESISTENTE, TIPO ESCOLAR. FORMATO ERGONOMICO. 
COM  UM FURO. LAMINA EM ACO TEMPERADO COM ALTA RESISTENCIA. EXCELENTE FIO DE CORTE. 
GARANTINDO 	OTIMA 	APONTABILIDADE, 	COM 	TRATAMENTO 	ANTIFERRUGEM, 	SEM 	RESERVATORIO. 
RETANGULAR. MEDINDO, APROXIMADAMENTE, 2.5 A 2,8 CM (COMPRIMENTO) X 1.5 A 1,7 CM (LARGURA) X I A 

1,2CM (ALTURA), CERTIFICADO PELO INMETRO, PRODUTO ATOXICO E NAO PERECIVEL REFERENCIA DE 
QUALIDADE: EA BER CASTE" OU SEMELHANTE, 

UNIDADE 18.00 

7 ARMARIO EM ACO 02 PORTAS UNIDADE 2,00 
8 BALAO CORES VARIADAS PCT COM 50 UNID UNIDADE 20,00 
9 I3ANER 0,80M X8,0 M UNIDADE 2,00 
10 BASTA° COLA QUENTE FINA UNIDADE 30,00 
11 BATATA PALHA 1400 UNIDADE 10,00 

12 

BIBLIOTECA CIDADA-OFICINA CONTADOR DE HISTORIA 

REALIZAR 05 OFICINAS PARA 40 PARTICIPANTES POR OFICINA SENDO 2H DE DURACAD CADA 
TOTALIZANDO 20H AO MES. ESSA ATIVIDADE VISA AMPLIAR O CONHECIMENTO DA VIDA COTIDIANA E 
RELACIONAR AO TEMA ESCOLHIDO coma O MED0,0 PRECONCEITCLAS QUESTOES ETICAS.DE  GENEI40,DE 
ORIENTACAO SEXUAL O E RELACIONAMENTO FAMILIAR E COMUNITARIO. 

110R43 100.00 

13 

BIBLIOTECA CIDADA-OFICINA DE LEITURA 

REALIZAR 08 OFICINAS PARA 40 CR1ANCAS POR OFICINA SERA UMA ATIVIDADE DE INCENTIVO A 
LEITURA ONDE OCORRERA 2 ENCONTROS SEMANAL COM 2H CADA, TOTALIZANDO 20H DURANTE AO M ES. OS 
PARTICIPANTES TERAO OPORTUNIDADE DE LER.ESCREVER E SOCIALIZAR LIVROS COMO TAMBEM,IMAGINAR E 
VIVER MUITAS F.MOCOES. AO  FINAL EXPOR TRABALHOS, DURANTE O ENCONTRO HAVERÁ DOACAO DO KIT DE 
LIVROS PARA NO R Puma POSSIBILITAR A CONTINUACAO DO HABITO PELA LEITURA. 

HORA 160.00 

14 BLOCO PARA ANOTACOES 0,15 X 0,15 CM UNIDADE 500,00 
15 BOLA OFICIAL PARA FUTEBOL DE CAMPO TIPO 511 RI FPF7, QUALIDADE ORIGINAL UNIDADE 10.00 

ii 
BOLA OFICIAL PARA FUTSAL 08 GOMOS, QUALIDADE ORIGINAL 

BOLA OFICIAL PARA FUTSAL, COM ESTRUTURA DE 08 (OITO) GOMOS DE POLIURETANO LAMINADO COM 
TECNOLOGIA TERMOTEC, PESANDO EM MEDIA 38I0, TENDO UMA Cl RCUNFERENCIA MEDIA DE 59CM TIPO 
A IRBILITY, COM MIOLO LUBRIFICADO REMOVI VEL. 

UNIDADE 10,00 

17 BOLO NEGA MALUCA 
ENTREGAR FATIADO, COBERTURA DE CHOCOLATE QUILO 42,00 

18 BOLO SIMPI.ES  DIVERSOS KG 200.00 

19 BOMBA OFICIAI. SAC PARA ENCHER BOLA ESPORTIVA 
COMPACTA E RESISTENTE, TECNOLOGIA DOUBLE ACTION 5, 0  UN IDADE 0 

20 BORRACI IA QUADRADA CX 40 UNIDADES CAIXA 10,00 

21 

CADEIRA EM PLASTICO 

MODELO DIAMANTINA CAPACIDADE SUPORTADA:120 KG 	CERTIFICADO PELO INMETRO (X'P0033 
PESO:2.09 N(7 I A RG I 12,3,43.00 CM ALTUI3A:82.50 CM PROFUNDIDADE:38.01)CM GARANTIA 90 DIAS ATENCAOESTE 
MOVEI, NAO ACONIPANHA ITENS DE DECORACAO, IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA. 

UNIDADE 500,00 

2 2 CADERNO BROCHUI2A0 CAPA DURA 

CAPA DURA MATERIA 96 FOLHAS PAUTADAS DIMENSOES 200MM X 275MM CAB<A .501,00 

23 CAIXA DE SOM 

IS BDA 1$15 BOOTES 210W COM TRIPE 2,00  UNIDADE 

24 CALCULADORA BATERIA SOLAR 
CALCULADORA DE MESA SOLAR 12 DIGITOS UNIDADE 3,00 

25 C'AMERA DIGITAL 

DSL R WS RUBEL SL2 24,2MP - SEMIPROFISSIONAL 3" TOUCH ZOOM OPTICO 3X UNIDADE 1.00 

26 
CANELEIRA COM TORNOZELEIRA 

CANELEIRA COM TORNOZELEIRA, TIPO Fl I SPOART, TENDO 113CM DE COMPRINIENTO E I I CM DE LARGURA. 
CONFECCIONADA EM 65%DEPOLIPROPILENO E 35% DE E.V.A. 

PAR 48,00 

A 
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....,.., 
CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL CX COM 50 UNID 

CAIXA 10,00 

28 

CAPACITACAO DOS REPRESENTANTES DE QUADRA 

REALIZAR 3 CAPACITACOES PARA 25 MORADORES. AS CAPACITACOES TERAO DURACAO DE 41-1 CADA E VISA 
MINSTRUMENTALIZAR OS REPRESENTANTES A PARTIR DA APROPRIACAO DE CONHECIMENTOS SOBRE O PAPEL 
DOS ATORES ENVOLVIDOS; DIREITOS E DEVERES: PARTICIPACAO SOCIAL; REGRAS DE uTILIZAcAo DOS 
ESPACOS E EQUIPAMENTOS COMUNS.ESTA ATIVIDADE DEVE REALIZAR-SE PERIODICAMENTE DE ACORDO COM 
O SURGIMENTO DE NOVOS 

HORA 12.00 

INTEGRANTES, 
29 CARNE BOVINA MOIDA 

CARNE MOIDA I. SEM OSSO E SEM NERVO, PROVENIENTE DE ANIMAIS SADIOS, NAO AMOLECIDA, NAO 
PEGAJOSA, SEM MANCHAS ESVERDEADAS. AZULADAS OU PARDACENTAS, CONTENDO NO MAXIM° DE IS% DE 
GORDURA, 	MANIPULADA 	EM 	CONDICOES 	HIGIENICO- 	SANEEARIAS 	SATISEATORIAS, 	BENEFICIADA 	EM 
MATADOURO QUE DISPUNHA DE SIF, SIE OU SIM E RT-M. V ETERINARIO. EMBALAGEM DO pAcarE DEVE CONTER 
O NOME DO PRODUTO E FABRICANTE. DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DO LOTE, PESO LIQUIDO 
DEVE 

SER DE 01 KG, SAC - SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR. ENDERECO E TELEFONE PARA O CONTATO E 
REGISTRO NO ORCA° COMPETENTE. O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM PLASTICA. 
TRANSPARENTE, RESISTENTE E HERMETICAMENTE FECHADA, CONGELADO ATE -18C, TRANSPORTADA EM 
VEICULO REFRIGERADO, CONFORME PREVE A 

KG 50,00 

LEGISLACAO COMPETENTE 

30 

CEBOLA 

CEBOLA IN NATI:12A, TIPO BRANCA. COM  CASCA. SEM UMIDADE. LISA, BRILHANTE E ADERENTE AO 
BULBO, SEM CORTES, MANCHAS, BROTOS, BOLORES E PERFURACOES. OU OUTRO DEFEITO QUE POSSA ALTERAR 
A SUA APARENCIA E QUALIDADE, E AINDA, SEM PRESENCA DE MATERIAL ARENOSO OU ARGILOSO A POLPA 
DEVE SER FIRME, INTACTA, COM COLORACAO ODOR E SABOR C ARACTERISTICOS DO PRODUTO. COM  PESO 
MEDE) DE 50 GRAMAS E TAMANII0 UNIFORME. TIPICO DE VARIEDADE E PROVENIENTE DE C01.11101 A RECENTE 
O 	PRODUTO 	DEVE SER 	EMBALADO 	EM 	SACO 	PLASTIC° TRANSPARENTE, 	RESISTENTE. 	.NTONICO 	II 
TRANSPORTADAS EM CAIXAS VAZADAS DE POLIETILENO 

QUILO 10,00 

31 

CENOURA 

CENOURA IN NATURA, DE 1 QUALIDADE, SEM FOLHAS. INTEGRA. COM  CASCA LISA E BRILHANTE, SEM 
CORTES, MANCHAS, BROTOS, BOLORES, RACHADURAS E PERFURACOES, OU OUTRO DEFEITO QUE POSSA 
ALTERAR A SUA APARENCIA E QUALIDADE, E AINDA, SEM A PRESENCA DE UMIDADE, MATERIAL ARENOSO OU 

ARGILOSO A POLPA DEVE SER FIRME, INTACTA, COM COLORACAO, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS DO 
PRODUTO, COM PESO MEDIO DE 80 GRAMAS E TAMANHO UNIFORME, TIPICO DA VARIEDADE E PROVENIENTE 
DE COLIIEITA RECENTE O PRODUTO DEVE SER EMBALADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE. RESISTENTE, 
ATOXICO CONTENDO E TRANSPORTADO EM CAIXAS VAZADAS DE POLIETILENO 

QUILO 10,00 

32 
CHUTEIRA PARA FUTEBOL DE CAMPO 100% EM COURO, COSTURADA, TAMANHO ENTRE 35 A 44 

CHUTEIRAS PARA FUTEBOL DE CAMPO CONFECCIONADA 100% EM COURO, COSTURADA, COM TRAVAS EM 
PU DE ALTA RESISTENCIA, COM AMA RRACAO FRONTAL, CORES VARIADAS, NOS TAMANHOS DE 35 A 44 

PAR 50.00 

33 CLIPS 4/0 CX COM 50 UNID CAIXA 22,00 
34 CLIPS 6/0 CX COM 50 UNID CAIXA 22.00 
35 COLA BRANCA 1KCi CAIXA COM 12 UNID CAIXA 2,00 
36 COLETE DUPLA FACE TAMANHO M 

CONFECCIONADO EM NIICROFIBRA COM ELASTICO ENCAPADO, NAS CORES VERMELHO, VERDE. AZUl. E 
PRETO 

UNIDADE 100,00 

37  CONES CHINES KL MASTER FITNESS 
UNIDADE 25,00 

38  CONES PARA FUTEBOL EM GERAL UNIDADE 30,00 
39  COPO DESCARTA VEL 200ML PACT COM 100 UNIDADES PACOTE 300,00 
40 CRONOMETRO ERGO DIGITAL 

COM DATA, COM CALENDARIOPROGRAMAVEL, TEM OPCOES 1224, COM DETAL I IAM EN 	DE MINUTO, 
SEGUINDO, MEL ANO E DIA 

UNIDADE 4,00 

410 
41 

CURSO DE ARTESANATO EM GARRAFAS 

REALIZAR 02 CURSOS PARA 50 MULHERES CADA TURMA COM 25 PARTICIPANTES CADA, COM 5H DE 
DURACAO POR DIA DURANTE 4 DIAS TOTALIZANDO 2014. TERAO AULAS PRATICAS VISANDO CAPACITAR AS 
MULHERES QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE PSICOSSOCIAL E AS QUE ENCONTRA-SE 

	  FORA DO MERCADO DE TRABA LHO. 

HORA 40,00 

42 

CURSO DE ARTESANATO EM SANDAL1AS 

REALIZAR 04 CURSOS DE ARTESANATO PARA 100 MULHERES CADA TURMA COM 25 PARTICIPANTES, 5H 
DE DURACAO POR DIA DURANTE 	 4 	 DIAS 

HORA 80,00 

43 

CURSO DE ARTESANATO: ARTIGOS PARA PRESENTES 

REALIZAR 08 CURSOS DE ARTESANATO PARA 300 MULHERES CADA TURMA COM 25 PARTICIPANTES CADA. 
COM  5H DE DURACAO POR DIA DURANTE 4 DIAS TOTALIZANDO 20H, TERAO AULAS PRATICAS VISANDO 
CAPACITAR OS PARI ICIPANTES PARA HABILIDADES A PRODUCAO DE ARTIGOS PARA PRESENTES, NOCOES DE 
RELACOES Hl:MANAS, TECNICAS DE CONFECCAO 

HORA 160,00 

DE EMBALAGEM E COMO ESTIPULAR PRECO 

44 

CURSO DE MANICURE E PEDICURE 

REALIZAR 02 CURSOS PARA 50 MULHERES CADA TURMA COM 25 PARTICIPANTES CADA. COM  SH DE 
DURACAO POR DIA DURANTE 4 DIAS TOTALIZANDO 20H, TERÃO AULAS PRATICAS VISANDO CAPAM ARAS 
MULHERES QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE PSICOSSOCIAL E AS QI IE ENCONTRA-SE 
FORA DO MERCADO DE TRABALHO, 

HORA 40,00 

45 

CURSO DE PINTURA EM TECIDO 

REALIZAR 04 CURSOS PARA 100 MULHERES CADA TURMA COM 25 PARTICIPANTES CADA, COM 511 DE 
DURACAO POR DIA DURANTE 4 DIAS TOTALIZANDO 80H, TERAO AULAS PRATICAS VISANDO CAPACITAR AS 
MULI IERES QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO 

1-10RA A  80,00 

DE VULNERABILIDADE PSICOSSOCIAL E AS QUE ENCONTRA-SE A /I 
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FORA DO MERCADO DE TRABALHO. 

46 E.V.A CAMUFLADO COLORIDO PCT COM IOUNID 
PACOTE 11,00 

47 

ESCOLINHA DE FUTEBOL INFANTIL 

REALIZAR 08 ATIVIDADES.SENDO 02 DOIS ENCONTROS POR SEMANA COM 60 CRIANÇAS, sENDO 30 
CRIANCAS POR TREINO COM DURACAO DE 4H DE ATIVIDADE TOTALIZANDO 32H POR MES A ESCOL1NHA DE 
FUTEBOL VISA CONTRIBUIR NO DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL E FISICO DAS CRIANCAS DO RESIDENCIAL 
CIDADE NOVA BUSCANDO ASSIM RESGATAR VALORES ESQUECIDOS, E CONSTRUINDO CIDADA(7S TENDO 
CONHECIMENTO DE SEUS DEVERES E DIREITOS. INCENTIVAR O FUTEBOL COM O ALTERNATIVO AS DROGAS E 
TEMPOS OCIOSO SE ESTIMULANDO UMA VIDA SAUDAVEL, PROPORCIONARA OPORTUNIDADE A PA R IICIPACAO 
EM EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS COMO GINCANAS, FESTIVAIS. TORNEIOS E CAMPEONATOS 

HORA 256,00 

48 EXTRAIO DE TOMATE 3400R UNIDADE 50,00 
49 FITA CREPE PCT COM 06 UNID PACOTE 2,00 
50 FOLDERS PARA INFORMATIVO PAPEL A4 IMPRESSA0 FRENTE E VERSO COLORIDO UNIDADE 1.800,00 
51 GARRAFA TERMICA 12 LITROS ( TRIPE) UNIDADE 2,00 
52 HD EXTERNO 01 TB, USB 2,0 UNIDADE 2,00 

53 
IMPRESSORA 

JATO DE 'FINTA WI-FI COLORIDA LISB UNIDADE 1,00 

54 IORGUTE DE FRUTAS 170G UNIDADE 1.280,00 

55 
KIT UNIFORME INFANTIL 

CAMISA.CALCAO E MEI AO CONTENDO O UNIFORME DOGOLEIRO TECIDO DE QUALIDADE DRYFIT COM 
s UBLIMACAO TOTAL NUMEROS ATRAS DAS CAMISAS. TAMANHO (M). 

KIT 3,00 

IIII 
56 

KIT UNIFORME INFANTIL (G) 

CAMISA,CALCAO E MEIA() CONTENDO O UNIFORME DO GOLEIRO TECIDO DE QUALIDADE DRYFEF COM 
SUBLIMACAO TOTAL NUMER()S ATRAS DAS CAMISAS, TAMANHO (G). 

KIT 2,00 

57 LAPIS DE COR CAIXA COM 12 CORES 

LAPIS, DE COR. REVESTIDO EM MADEIRA. COMPR I MENTO DE 17,5 CM. COM VARIACAO DE - - 0.5 CM. 

GRAVADO NO CORPO A MARCADO FABRICANTE. EMBALAGEM' CAIXA COM 12 CORES DI V ERSAS. COM  DADOS DE 
IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. 

CAIXA 100.00 

58 LAPIS PARA ESCREVER CAIXA 10,00 
59 LUVA PARA GOLEIRO, UNISSEX, TAMANHOS 9,10 E II UNIDADE 4.00 
60 MARCA TEXTO COM 12 UNID CAIXA 4,00 
61 MEDALHA DE PRATA 60MM FITA GORGURAO UNIDADE 42,00 
62 MEDALHA DOURADA COM 60MM FITA GORGURAO UNIDADE 42,00 
63 MESA PLASTICA UNIDADE 10,00 

64 MICROFONE PROFISSIONAL 

SEM FIO DE MAO DUPLO UH(' TAG TM-559B UNIDADE 1,00 

65 MILHO VERDE LT 2000 

INGREDIENTES: MILHO-VERDE E SALMOURA (AGUA, SAL E ACUCAR). LATA 30,00 

66 
NOTEBOOK 

EXPERT X40 INTEL CORE 15 8GB 1TB - 15,6" PLACA DE VIDEO 2GB \WINDOWS 10 UNIDADE 2,00 11.  67 

°LEO DE SOJA (900 ML) 

OLE0 DE SOJA REFINADO. COM  ANTIOXIDANTES. TIPO I, TRANSPARENTE, COM ODOR E GOSTO PROPRIO. 
RICO EM VITAMINA E, COM APRESENTACAO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIAR AOS MESMOS E DEVERA() ESTAR 
ISENTOS DE RANCO E DE OUTRAS CARACTER1STICAS INDESEJAVEIS. NA  EMBALAGEM DEVE CONTER O NOME 
DO PRODUTO E FABRICANTE. DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DO LOTE, VALOR NUTRICIONAL, 
LISTA DE INGREDIENTES, MODO DE PREPARO, PESO LIQUIDO, SAC - SERVICO DE ATENDIMENTO AO 
CONSUMIDOR. ENDERECO E TELEFONE PARA CONTATO E REGISTRO NO ORGA0 COMPETENTE 0 PRODUTO 
DEVE SER EMBALADO EM GARRAFAS PET DE 900ML, ATOX1CA, E RESISTENTE, HERMETICAMENTE FECHADAS E 
N AO DEVEM APRESENTAR-SE AMASSADAS OU ESTUFADAS. 

LATA 10,00 

68 

PALESTRA 	DE ESCLARECIMENTO SOBRE O PROGRAMA, COND1COES CONTRATUAIS E 
ADIMPLENCIA 

REALIZAR 04 PALESTRAS COM 100 MORADORES COM DURACAO DE 2H CADA ABORDA NI)0 INFORNIACOES 
VOLTADAS AO PROGRAMA; DIVULGACAO DO TRABALHO SOCIAL QUE SERA DESENVOLVIDO il.Nro A 
COMUNIDADE ATENDIDA PELO PROJETO PREVISTO PARA 08 MESES,OS PAPEIS E RESPONSABILIDADES DOS 

BENEFICIAMOS ENVOLVIDOS, DIREITOS E DEVERES DE CADA UM. E A IMPORTANCIA DE MANTER SEUS 
FINANCIAMENTO EM DIAS. 

HORA 

I 

I 

8,00 

69 

PALESTRA SOBRE AQUECIMENTO SOLAR 

REALIZAR 04 PALESTRAS PARA 70 MORADORES COM DURACAO DE 2H CADA COM OBJETIVO DE INFORMAR 
E ORIENTAR AS FAKIILIAS SOBRE O USO ADEQUADO, CONSERVACAO E NIANUTECAO DO EQUIPAMENTO DE 
AQUECIMENTO SOLAR INSTALADOS NAS UNIDADES HABITACIONAIS 

HORA 8,00 

70 

PALESTRA SOBRE CONVI VENCIA COMUNITAR1A AO NOVO MORAR 
REALIZAR 04 PALESTRAS PARA 100 MORADORES. COM  DURACAO DE 2H CADA, VALORIZANDO A 

ORGANIZACAO COMO INSTRUMENTO PROPRIO D EREPRESENTACAO DOS INTERESSES DOS BENEFICIAMOS, 
ONDE SERA TRABALHADA A SOCIALIZACAO DE EXPERIENCIAS POSITIVAS VISANDO A MELHORIA DAS 

	  RELACOES SOCIAIS,REGRAS DE USO DOS ESPACOS COMUNS E SOLUCOES DE CONFLITOS. 

HORA 8,00 

71 
PALESTRA SOBRE HIGIENE, SAUDE E MORADIA 

REALIZAR 04 PALESTRAS PARA 70 MORADORES COM DURACAO DE 2H CADA, ABORDANDO TEMAS SOBRE 
HIGIENE PESSOAL.SAUDE ELIM PEZA ADEQUADA DA MORADIA 

HORA 

- I 

8.00 
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72 
PALESTRA SOBRE OUSO RACIONAL DA AGUA E DOENCAS DE VEICULACAo H1DRICA 

REALIZAR 05 0 PALESTRAS PARA 70 PARTICIPANTES CADA, COM DURACAO DE 2H ONDE SERÃO ABORDADOS 
OS SEGUINTES TEMAS: USO E BENEFICIOS DA AGUA TRATADA,DOENCAS DE VEICULACAO HIDRICA. COMO 

 	EVITAR OS DESPEI2DICO E LIMPEZA ADEQUADA DA CAIXA 13' AGUA. 
I IORA 12,00 

73 
PALESTRA SOBRE O USO RACIONAL DE ENERGIA ELETR1CA 

HORA 
I 

12,00 
REALIZAR 06 PALESTRAS PARA 70 PARTICIPANTES CADA, COM DURACAO DE 211, COM OBJETIVO DE 

REPASSAR INFORMACOES SOBRE AUTILIZACAO CONSCIENTE DA ENERGIA ELETRICA. OS RISCOS DE UTILIZAR 
 	°GATO.° ACESSO A TARIFA SOCIAL, 

74 
PALESTRA SOBRE PREVENCAO DE ACIDENTES DOMESTICOS 

REALIZAR 04 PALESTRAS PARA 70 MORADORES COM DURACAO DE 2H CADA COM OBJETIVO DE INFORMAR 
E ORIENTAR AS FANIILIAS SOBRE PREVENCAO DE ACIDENTES DOMEST1COS TAIS COMO: QUEIMADURAS, 

 	QUEDAS E CORTES. 

HORA 8,00 

75 
PALESTRA SOBRE PROCEDIMENTO CORRETO PARA AMPLIACAO DO 1MOVEL 

REALIZAR 04 PALESTRAS PARA 100 MORADORES CADA COM DURACAO DE 2 H,AFI M DE INFORMAR O 
PROCEDIMENTO DE FORMA CORRETA PARA A LTERACAO/AMPLIACAO DO IMOVEL, CONSTRUCAO DE 

 	GARAGENS E USO ADEQUADO DO IMOVEL 

11ORA 8,00 

76 
PALESTRA SOBRE TARIFAS E PROGRAMAS SOCIAIS DOS SER VICOS PUBLICOS 

REALIZAR 04 PALESTRAS PARA 100 MORADORES POR PALESTRA COM DURACAO DE 2H CADA. COM  
OBJETIVO DE INFORMAR OS BENEFICIARIOS SOBRE OS SERVICOS DISPONIVEIS E QUANTO AO ACESSO AS 
TARIFAS SOCIAIS 

HORA 8,00 

77 PAO PARA HOT DOG KG 200,00 
78 PAO TIPO BISNAGUINHA QUILO 396,00 
79 PAPEL CARBONO MATERIAL PELICULA POLIESTER RESMA 10,00 
80 PAPEL MICROONDULADO LISO PCT COM 10 FLS PACOTE 10,00 

mo 81 PAPEL TOALHA PACT COM 2 ROLOS UNIDADE 30,00 
82 PAPEL VERGE A4 PARA IMPRESSOES DE CERTIFICADOS PACOTE 20,00 
83 PAPELA A4 CX COM 10 RESMAS DE 500FLS CAIXA 30,00 
84 PASTA AZ LOMBO LARGO 75X270X340MM CAIXA COM 20 UNID CAIXA 10,00 
85 PASTA L 220X305MM PACT COM 10 UNID PACOTE 5,00 
86 PASTA SANFONADA A4 COM 12 DIVISORIAS UNIDADE 4,00 
87 PERFURADOR DE PAPEL, 02 FUROS PARA NO MINIMO 50 FOLHAS UNIDADE 2,00 
88 PIMENTAO QUILO 10.00 
89 PINCEL ATOMICO CAIXA 10,00 
90 POUPA DE FRU1 A NATURAL MARACUJA I KG KG 110,00 

91 PROJETOR 
MX63IST 3200 LUNIENS 'CONEXA() HDMI E USB UNIDADE 1.00 

92 REABASTECEDOR T1N EA COR AZUL UNIDADE 6,00 
93 REABAS1 ECEDOR T1N l'A COR PRETO UNIDADE 6,00 
94 REABASTECEDOR FINTA COR VERMELHO UNIDADE 6,00 

95 REDE PARA TRAVE DE FUTEBOL, FIO 4,0 MEDINDO 7.50MT X 2,50MT UNIDADE 2,00 
96 REDE PARA TRAVE DE FUTSAL OFICIAL MASTRF:R, EM FIO 4.0 MEDINDO. 3,20 MT X 2.10MT UNIDADE 2,00 
97 REFRIGERANTE SABOR COLA 2 LT PACT COM 6 UNID FARDO 150.00 
98 REFRIGERANTE SABOR GUARANA 2 LT PACT COM 6 UND FARDO 150,00 
99 REFRIGERANTE SABOR LARANJA 2 LT PACT ('OM 6 UNID FARDO 150,00 

40 
REUNIAO PARA ELEGER REPRESENTANTES DE QUADRA 
REALIZAR 04 RELNIOES COM 100 PARTICIPANTES CADA. COM  4 HORAS DE DURACAO, VISANDO EI.EGER O GRUPO 
DE REPRESENTANTES DOS MORADORES QUE IRA° SER REFERENCIA NAS QUESTOES DE MORADIA E SUAS 
DEMANDAS. 

110RA 16,00 

101 SACO PARA LIXO I 5L PCT COM I O UNIDADES UNIDADE 100,00 
102 SACOLA CONFECCIONADA EM POLIESTER .PARA ACONDICIONAR BOLAS UNIDADE 2,00 

103 
SALGADO ASSADO 

ESFIRA DE FRANGO, ESFIRA DE CARNE. ENROLADINHO DE SALSICHA TROUXA DE FRANGO. MINI PIZZA. 
PAO DE BATATA RECHEADA) PESO MEDIO 250R APRESENTAR TEXTURA MACIA 

QUILO 400,00 

104 SALGADO GRANDE 
UNIDADE 680,00 

105 
SALGADO RECHEADO 

SALGADO RECHEADO NOS SABORES: CARNE MOIDA.FRANGO DESFIADO. PRESUNTO OU QUEIJO, 
	 PRONTODESCONGELADO E FRITO, PESANDO APROXIMADAMENTE 50 GRAMAS. 

UNIDADE 200.00 

106  SALGADO RECHEADO PEQUENO PESO MEDIO ENTREI 5G A 200 KG 288,00 
107  SALSICHA PARA HoT DOG EMBALADA RESFRIADA KG 50,00 
108  SELETA DE LEGUMES 200G 

LNIDADE 30,00 
109 TELA DE PROJECAO 

I RIPE GN.IR 2,10M X 1.50M OTTN1100V 4 3 100 POLEGADAS UNIDADE 1.00 

110 TEMPERO COMPLETO 500G 
TEMPERO SABOR COMPLETO. COM  PIMENTA. ACONDICIONADO EM POTE DE PI. ASTICO REstsuN'l E DE 500GRS, I 'QUALIDADE. 

UNIDADE 10,00 

III  TESOURA SEM PONTA 
UNIDADE 50,00 I 12 TNT SORTIDOS COM SOM CORES VARIADAS 
ROLO 4 	5.00 
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113 

TOMATE FRESCO IN NATURA 

EXTRA. TOAMANHO MEDIO E GRUPO DE COR VERMELHO. DEVERA ESTAR NO PuN'l O PARA CONSUMO, 
MADURO. FIRME. UNIFORME, COM BRILHO. AROMA E SABOR CARACTERISTICO DA ESPECIE. NAO SERA° 
TOLERADOS DEFEITOS EXTERNOS OU INTERNOS QUE PREJUDIQUEM O CONSUMO OU REDIMENTO COMO:UNIDADE 
DANOS MECA NICOS OU DE FRIOS, COM SINAIS DE PODRIDAO OU AMASSADO. O PRODUTO DEVERA ESTAR 
ISENTO DE SUBSTANCIAS TERROSAS, SUJNIDADES OU CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS NA SUPERFICIE 

	 EXTERNA DO PRDOUTO 

10.00 

114 TORTA DE FRANGO 
MACIA, PRODLCAO DO DIA QUILO  7600 

115 
Z - MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZACAO DE OFICINAS: MANICURE, ARTESANATO EM 
GARRAFAS, PESO DE PORTA, PINTURA EM TECIDO. 

KIT CONTENDO: ALICATE, ESPATULA, LIXA DE UNHA, LIXA DE PE. ESMALTES CORES VARIADAS. ACETONA, 
ALOODA0 

KIT 100.00 

116 

Z - MATERIAL DF. EXPEDIENTE PARA REALIZACAO DE OFICINAS: MANICURE, ARTESANATO EM 
GARRAFAS, PESO DE PORTA, PINTURA EM TECIDO.. 

KIT CONTENDO ( LINHA DE CROCHE NOS. COLA BRANCA, COLA PERMANENTE, FITAS DE CETIM, 
PEROLAS DE TAMANHOS E CORES VARIADOS) 

KIT 150,00 

Z - MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZACAO DE OFICINAS: MANICURE, ARTESANATO EM 
GARRAFAS, PESO DE PORTA, PINTURA EM TECIDO;117 KIT NO CONTENDO I FELTRO CORES VARIADAS. AGULHA. LINHA DE COSTURA. COLA PERMANENTE, COLA 
BRANCA SARRAPILHA, PISTOLA DE COLA QUENTE. E.V A CORES VARIADAS) 

400,00 

118 
Z - MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZACAO DE OFICINAS: MANICURE, ARTESANATO EM 
GARRAFAS, PESO DE PORTA, PINTURA EM TECIDO;; 

NU CONTENDO (SACO DE TECIDO, TINTAS PARA TECIDO CORES VARIADAS, PINCEIS N 08,06.00.12, 
CARBONO, LAPIS PRETO) 

KIT ,300,00 

2, DO FUNDAMENTO LEGAL 

2.1. O procedimento licitatório, a ser realizado na modalidade Pregão Ordinário, obedecerá ás disposições da Lei Federal ri'. 

10.520/2002, assistida pela Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, da legislação correlata e demais exigências previstas, quando da 

elaboração do edital e seus anexos. 

MOTIVAÇÃO 

3.1. Convênio entre o Banco do Brasil e a Prefeitura Municipal de Itupiranga para execução do PTTS (Programa de Trabalho Técnico 

Social), com recursos do FAR (Fundo de Arrendamento Residencial). Para desenvolver atividades de palestras, capacitação e geração 

de renda para as famílias do Residencial Cidade Nova Il. 

DA JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO 

4.1. Capacitar mulheres chefes de família que se encontram em situação de vulnerabilidade psicossocial e fora do mercado de trabalho, 

bem como também, serão atendidas crianças de diversas faixas etárias com atividades ocupacionais de aprendizado e lazer para que não 

fiquem a mercê das mazelas da sociedade. 

110.4. Assim, buscamos atenderemos a demanda de forma ampla, transparente e continua naquela comunidade com um trabalho mais 

integrado e compartilhado no desenvolvimento social. 

DO REGIME DE CONTRATAÇÃO 

5.1. Será realizada a licitação na modalidade Pregão Eletrônico, que por sua vez, obedecerá às disposições do Decreto tf 10.024, de 20 

de setembro de 2019, Lei Federal n°. 10.520/2002, assistida pela Lei n°8.666/93, de 21 de junho de 1993, e demais exigências previstas 

da legislação correlata, quando da elaboração do edital e seus anexos. 

5.2. O primeiro pedido (Pedido Inicial) poderá ocorrer imediatamente após a homologação do certame e celebração dos contratos. 

DA QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES 

6.1. A relação dos itens, quantidades e especificações constam nas solicitações de despesas dos órgãos componentes da Prefeitura 

Municipal de Iltipiranga, anexadas a esse Termo de Referência. 

DA ACEITAÇÃO DO OBJETO 

7.1. As propostas deverão conter especificações detalhadas dos produtos oferecidos conforme especificações descr 'is no Termo de 

Referência em cada item, podendo ser de qualidade igual ou superior, mencionando as referências necessárias que 1 
	ram a perfeita 

análise e aceitação dos mesmos. 
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7.2 As propostas serão analisadas pelo pregoeiro e por servidor dessa Prefeitura, especialmente designado para tal, que poderão 

diligenciar junto às proponentes visando o esclarecimento das especificações dos produtos oferecidos. 

7.3. É facultado ao proponente o envio de fotos ou catálogos dos produtos bem como a indicação de sítios na internet onde possam ser 

verificadas as características. 

7.4. Os produtos oferecidos deverão estar dentro dos padrões de qualidade dos órgãos reguladores, sendo os mesmos passíveis de serem 

submetidos a teste de qualidade onde será aferida a qualidade do que esta sendo fornecido, 

7.5. Com garantia não inferior ao especificado pelo fabricante. 

DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 

8.1. O pagamento será efetuado pelo contratante em favor da contratada mediante ordem bancária a ser depositada em Conta Corrente, 

no valor correspondente e data fixada após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo fiscal do contrato, sempre 

no mês subsequente à prestação dos serviços. 

8.2. Quaisquer atrasos ocorridos na apresentação da Nota Fiscal/Fatura por parte da CONTRATADA importará em prorrogação 

automática do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE. 

.8.3. À Prefeitura Municipal de Itupiranga reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos 

não estiverem de acordo com a especificação apresentada e aceita. 

8.4. A Prefeitura Municipal de Itupiranga poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações 

devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Processo. 

8.5. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira e 

previdenciária, sem que isso gere direito a alteração de preços, compensação financeira ou aplicação de penalidade a Prefeitura 

Municipal de Itupiranga. 

DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS 

9.1. As solicitações dos produtos serão realizadas pela CONTRANTE, por meio de requisições emitidas pelo Setor de Compras da 

Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social, onde deverão ser entregues em conformidade com as especificações 

constantes na licitação, na proposta de preços da adjudicatária e, por conseguinte, no objeto deste processo, nas quantidades 
solicitadas pela administração por intermédio das Ordens de Compras, sendo passível de devolução caso venha em desacordo ao que 

fora pactuado por intermédio dos contratos firmados, momento este em que a Contratada deverá realizar a imediata substituição dos 

deitens não aceitos a fim de evitar prejuízos para esta Prefeitura decorrente da falta destes. 

V.2. As quantidades objeto desse processo são estimadas, baseadas nos termos do convenio que serão contratadas de acordo com a 

necessidade da Prefeitura Municipal de Itupiranga. 

9.3. A entrega dos produtos constantes nesse processo deverá ser feita nos locais informados nas requisições emitidas pelo Setor de 

Compras, após conferência do critério quantitativo, com a utilização de carimbo e assinatura no canhoto da Nota Fiscal Eletrônica, 

devidamente datado e assinado, com o prazo máximo de 02 (dois) dias após a solicitação feita pelo setor de compras, sob a observação 
do Fiscal de Contrato elencado no item 15 deste Termo de Referência, salvo as hipóteses em que a emergência da eventualidade exija 

celeridade na resolução do problema, momento este em que a contratada se responsabilizará em realizar a entrega no prazo máximo de 

24 (vinte e quatro) horas do instante em que foi notificada. 

9.4. CONTRATADA deverá estar sempre à disposição da Prefeitura Municipal de ltupiranga no que diz respeito a observações sobre os 

produtos fornecidos, onde, caso seja apresentadas irregularidades nestes, deverá imediatamente sanar as observações detectadas, em 

observância ao objeto desse processo, sendo passível de aplicação das sanções administrativas caso não seja cumpridas ssas exigências 

previstas. 	 A II 
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9.5. Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, 

não sendo a Prefeitura Municipal de Itupiranga responsável solidária pelos mesmos, ou o fornecimento de mão de obra para viabilizar o 

transporte do objeto licitado até as dependências de destino. 

9.6. O recebimento definitivo não excluirá a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade dos produtos fornecidos, 

cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas, no prazo de garantia do produto, quando da utilização destes. 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

10.1. Oferecer todas as condições e informações necessárias para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro das 

especificações exigidas no Edital e neste Termo de Referência; 

10.2. Emitir nota de empenho a crédito da contratada no valor total correspondente ao material solicitado, observados os procedimentos 

do I ic itatório, 

10.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, proporcionando todas as 

condições para que a mesma possa cumprir suas obrigações dentro dos prazos estabelecidos; 

10.4. Acompanhar e fiscalizar o objeto do contrato por meio de um representante da Administração especialmente designado para tal; 

910.5. Notificar, por escrito e/ou pelos meios eletrônicos de comunicação, a CONTRATADA na ocorrência de eventuais falhas no curso 

de execução do contrato, aplicando, se for o caso, as penalidades previstas neste Termo de Referência em seu item 15; 

II. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

11.1. Fornecer os produtos licitados conforme especificações, validades e preços propostos na licitação, e nas quantidades solicitadas 

pela Administração, assegurando uma garantia minima de 30 (trinta) dias sobre os mesmos, substituindo-os imediatamente caso 

apresentem algum defeito de fabricação ou decorrente do manuseio até o recebimento por essa Prefeitura Municipal; 

11,2. Entregar os bens contratados estritamente no prazo estipulado, nos locais informados nas Ordens de Fornecimento recebidas, em 

perfeitas condições de qualidade, sem indícios de irregularidades, em conformidade e acompanhados da Ordem de Compra emitida 

pelo Setor de Compras no ato da solicitação do fornecimento dos mesmos, providenciando a imediata correção de quaisquer 

deficiências apontadas pela contratante quanto aos materiais entregues no prazo máximo de 30 (dias), sendo passlvel de aplicação das 

sanções previstas nesse Termo de Referência. 

11.3. A contratada deverá entregar produtos de qualidade, podendo ser verificada a inspeção, sempre que a administração achar 

necessário. 

11.4. Responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução das obrigações pactuadas, tais como: 

W a) Salários; 

14 Seguros de acidente; 

Taxas, impostos e contribuições; 

Indenizações; 

Vales-refeição; 

O Vales-transporte; e 

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

11.5. Manter os seus funcionários sujeitos as normas disciplinares da CONTRATANTE quando em trabalho no órgão, porém sem 

qualquer vinculo empregaticio com a Prefeitura Municipal de Itupiranga. 

11.6. Manter os seus funcionários identificados por crachá, quando em trabalho no órgão, devendo substituir imediatamente qualquer 

uni deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do CONTRATANTE; 

11.7. Responsabilizar-se por todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete e demais situaçs correlatas. 
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11.8. Ressarcir os eventuais prejuízos causados a Prefeitura Municipal de Itupiranga e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou 

irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas. 

11.9. Indicar, por escrito, preposto ou profissional equivalente (e seu eventual substituto), fornecendo número de telefone e e-mail para 

contato, ao qual a CONTRATANTE possa se reportar quanto à fiel execução do contrato e cuidar para que esse profissional alocado 

mantenha permanente contato com os responsáveis pela fiscalização e gestão do contrato. 

11.10. Manter, durante a vigência contratual, todas as condições de habilitação do certame conforme o que prevê o art 62, §2° c/c art. 

55, inciso XIII, da lei 8.666/93. 

DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

12.1. As dotações orçamentárias serão: 

12.1.1 -2.080 Manutenção da Secretaria de Habitação -3.3.9,030.39 Outros Serviços de terceira Pessoa Jurídica; 

12.1.2 - 2.080 Manutenção da Secretaria de Habitação — 3.3.90.30,00 Material de consumo; e 

12.1.3 -2.080 Manutenção da Secretaria de Habitação —4.4.90.52.00 Equipamento e material permanente. 

DA VIGENCIA DO CERTAME 

13.1. Este processo terá validade até a data de 31 de Dezembro de 2020, obedecendo as disposições da Lei Federal n° 8.666/93, de 21 

Se junho de 1993, e demais legislações correlatas. 

DAS PENALIDADES 

14.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela contratada, sem justificativas aceitas pela Administração, 

resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou cumulativamente, as sanções administrativas de 

advertência, multas e impedimento de licitar e contratar com a União, a critério da Administração; 

14.2. As sanções administrativas serão aplicadas de acordo com a gravidade das infrações cometidas pela contratada, nos seguintes 

casos: 

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via oficio, mediante contra-recibo do representante legal da contratada 

estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas 

mediante crivo da Administração; 

II - multa de 0,104 (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 

10% (dez por cento) sobre o valor dos serviços não prestados, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez 

comunicada oficialmente; .1_ multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos serviços não prestados, no caso de inexecução total ou parcial do objeto 

contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos 

porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do contrato. 

IV - Impedimento de licitar e contratar com a União, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, para as hipóteses previstas no art. 7° da Lei 

10.520/2002, c/c o Art. 28 do Decreto n°5450/2005. 

14.3. Quaisquer das Sanções Administrativas poderão, a juizo da Administração e havendo compatibilidade er aplicadas de forma 

concomitante; 

14.4. Deverão ser observados, na hipótese de aplicação das Sanções Administrativas, os princípios do devido pr cesso legal e da ampla 

defesa, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis a contar do dia em que tomar conhecimento dos fatos; 

14.5. A aplicação das referidas Sanções Administrativas não obsta as responsabilidades legais da licitante por perdas e danos causados à 

Administração Pública. 

14.6. A critério da Prefeitura Municipal de Itupiranga poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso for 

devidamente justificado pela contratada e aceito pela Administração da Prefeitura, que fixara novo prazo, este impr. rog 	I, para a 

completa execução das obrigações assumidas. 
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15. DA FISCALIZAÇÃO 

15.1. Fica a Prefeitura Municipal de Itupiranga, através de servidor designado pela mesma quando da celebração dos contratos, a 

fiscalização da completa execução do objeto licitado, executando ações como, fiscalização da prestação dos serviços, verificação de 

conformidade do que esta sendo fornecido com a Ordem de Serviços, assinatura de atesto da Nota Fiscal, dentre outros correlatos a essa 

função. 

Itupiranga - PA, 13 de agosto de 2020 
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ANEXO II (MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS) 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE) 

Prezados Senhores, 

Analisamos o assunto acima referenciado e concordamos integralmente com as condições especificadas nas Instruções, quanto à 
contratação do objeto em epígrafe. 

Propomos o valor global de R$ 	 
O prazo de validade desta proposta e de: 60 (sessenta) dias. 
Prazo de entrega: 
DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO (CREDENCIADO) 
Nome: 
Endereço: 
CPF: 
RG: 
Estado Civil: 
Cargo na Empresa: 

DADOS BANCÁRIOS DA LICITANTE: 
Banco: 
Agência: 
Conta: 
Data: 	  
Atenciosamente, 

Nome responsável legal 
Empresa 
CNPJ 

A carta proposta deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente. 

• 

Av. 14 de Julho, 12 - Centro - Itupiranga - PA - CEP: 68.580-000 



, 
Estado de Pará 

Prefeitura Municipal de Itupiranga 

COMISSÃO DE LICITACÃO 
Respeito, Dialogo e Trabalho 

ANEXO III 

MODELO — EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

DECLARAÇÃO  

Ref.: (identificação da licitação) 

	 , inscrito no CNPJ n° 	 por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr(a) 	  portador(a) da Carteira de Identidade n' 	  e do CPF n 	 DECLARA, para 

fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 70 
 da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em 

*trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos e mão-de-obra infantil. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz 

de 	 de 20 	. 

(representante) 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO IV 
MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

19.2. 	A empresa 	 , inscrita no CNPJ n° 	 , por intermédio de seu representante legal 
o(a) Sr. (a) 	

 portador(a) da Carteira de Identidade n° 	 e o CPF n° 	  

DECLARA, para fins legais, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a sua qualificação corno microempresa ou 

empresa de pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela 
Lei armplementar 

n°. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 39; que está apta a usufruir do tratamento 

favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar e que não se enquadra nas situações relacionadas no §42  do 
art. 32 da citada Lei Complementar. 

de 	 de 20 	. 

Representante Legal 

Av. 14 de Julho, 12 - Centro - ltuplranga - PA - CEP: 613.580-000 



Estado do Pará 
Prefeitura Municipal de [tapiranga 

COMISSÃO DE LICITACÃO 
Respeito, Dialogo e Trabalho 

ANEXO V 

MODELO 
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E TERMO DE RESPONSABILIDADE 

A empresa 

, sediada no endereço 

termécio do seu 	resentante legal 

Carteira de Identidade n° 	 e do CPF n° 

requisitos de habilitação para participação em procedimentos 

em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas 

representante. 

, por 

, portador(a) da 

, DECLARA que a empresa atende a todos os 

licitatórios, bem como RESPONSABILIZA-SE pelas transações efetuadas 

propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu 

, inscrita no CNPJ sob o n° 

, telefone/fax n° 

     

de 	 de 20 

     

     

        

Representante Legal 
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ANEXO VI 

MINUTA DE CONTRATO 

O Município de ITUP1RANGA, através da Prefeitura Municipal de !tapiranga, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede ri 

osta 

94/ 202° 

AV.I4 DE JULHO, 	12, inscrito no CNPJ (MF) sob o m° 05.077.102/000 I -29, representado pelo Sr 

e 	de 	Outro 
	

lado 	a 	empresa 

	 , inscrita no CNPJ (MF) sob o n.° 	 , estabelecida 

doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por 

	 , portador da Cédula de Identidade n.° 	  e CPF (MF) n.° 	  

	

celebram o presente contrato, do qual serão partes integrantes o edital do Pregão n.°     e a proposta apresentada pela 

CONTRATADA, sujeitando-se o CONTRATANTE e a CONTRATADA as normas disciplinares das Leis n°.8.666/1993, 

10.520/2002, Decreto n° 10.024, de 20 de setembro de 2019 e alterações posteriores, mediante as clausulas e condições que se seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente contrato tem corno objeto: 	  

110 	
Os preços dos serviços são aqueles constantes da Planilha apresentada pela CONTRATADA, sendo que o valor total do contrato é 

Os quantitativos indicados na Planilha constante do Anexo I do edital do Pregão Presencial são meramente estimativos, não 

acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento. 

As despesas oriunda do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS 

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

serviços, contado do recebimento da autorização de serviço expedida pela PREFEITURA MUNICIPAL DF ITUPIRANGA. 

Eventuais fornecimento deverão ser iniciados em até 24 vinte e quatro horas para a entrega a contar da notificação da 

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

CLÁUSULA QUARTA - DO AMPARO LEGAL 

1. 	
A lavratura do presente contrato decorre da realização do Pregão Presencial realizado com fundamento na Lei n° 10.520, de 17 de 

julho de 2002, na Lei n° 8.666/93 e Decreto n° 10.024, de 20 de setembro de 2019. 

akIÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

I. 	
A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito 

público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do 

artigo 54 da Lei n.° 8.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 55, do mesmo diploma legal. 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 

I. 	A vigência deste contrato será 	/   à  
 , contados da data da sua as inatura, tendo inicio e 

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE 

I. Caberá ao CONTRATANTE: 

1.1 - permitir acesso dos técnicos da CONTRATADA as instalações do CONTRANTANTE para execução dos serviços constantes do 
objeto; 

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

1.3 - rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as especificações constantes do Ane*o I do 
	tal do 

Pregão n.° 	/ 	; 
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1 	- 	impedir que terceiros executem os serviços objeto deste contrato; 

1.5 - solicitar que seja refeito o serviço que não atenda as especificações constantes do Anexo 1 do edital do Pregão n.°  

conforme eronograma da Secretaria requisitante. 

1.6 - 	atestar as faturas correspondentes e supervisionar o serviço, por intermédio da Secretaria de Serviços Gerais d 

CONTRATANTE. 

CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 

1. Caberá a CONTRATADA: 

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

salários; 

seguros de acidente; 

taxas, impostos e contribuições; 

indenizações; 

vales-refeição; 

vales-transporte; e 

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

1.2 - 	manter os seus técnicos sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE quando em trabalho no órgão, porém sem 

qualquer vinculo empregando com o órgão; 

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

deles que seja considerado inconveniente â boa ordem e às normas disciplinares do CONTRATANTE; 

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

quando esses tenham sido ocasionados por seus técnicos durante a prestação dos serviços alvo deste contrato; 
1.5 - 	

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

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

objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais usados; 

1.7 - refazer os serviços que forem rejeitados no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da comunicação; 
is1i

.8 - usar a melhor técnica possível para a execução dos serviços objeto deste contrato; 

nor.,. 
submeter à fiscalização do CONTRATANTE de todos os veículos a serem empregados nos serviços antes da sua execução; 

1.15 - comunicar a Secretaria de Infra Estrutura e Obras do CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 

esclarecimentos julgados necessários; 

1.16 - / manter-se em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas e com todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas neste contrato durante toda a execução do contrato. 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 

1. À CONTRATADA caberá, ainda: 

1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista 

em vigor, obrigando-se a salda-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vinculo empregando com o 
CONTRATANTE; 

1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação fpecifica de acidentes 

do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vitimas os seus empregados no decorrer do desempeni dos serviç 
	TI os 

conexão com eles, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;  
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1.3 - 	assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas a este contrato, originariamente o 

vinculados por prevenção, conexão ou continência; e 

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

2. 	A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a responsabilidad 

por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste contrato, razão pela qual 

CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

Devera a CONTRATADA observar, também, o seguinte: 

1.1 - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal do CONTRATANTE durante a prestação 

dos serviços, objeto deste contrato; 

1.2 - 	
é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização da 

Administração do CONTRATANTE; 

1
1.3 - é vedada a subcontratação de outra empresa para a prestação dos serviços objeto deste contrato. 

LÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

A execução dos serviços objeto deste contrato será acompanhada e fiscalizada por do CONTRATANTE, designado para esse fim. 

O servidor do CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços, 

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes. 

A CONTRATADA deverá manter preposto para representa-1a durante a execução deste contrato, desde que aceito pela 
Administração do CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ATESTAÇÃO 

1. 	
A atestação da execução dos serviços caberá à servidor do CONTRATANTE designado para fim representando o 

CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DESPESA 

1. 	
As despesas decorrentes do fornecimento do objeto licitado correrão por conta da Dotação Orçamentária do(s) Órgãos que 

compõe a Administração Publica Municipal conforme abaixo discriminados: 

1-2080 Manutenção da Secretaria de Habitação - 3.3.9.0.30.39 Outros serviços de terceira pessoa jurídica. 

2-2.080 Manutenção da Secretaria de Habitação-3.3.90.30.00 Material de consumo; 

3-2.080 Manutenção da Secretaria de Habitação— 4.4.90.52.00 Equipamento e material permanente. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO PAGAMENTO 

Executados e aceitos os serviços, a CONTRATADA apresentara a Nota Fiscal/Fatura no Setor Financeiro da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ITUPIRANGA, situado na AV.14 DE JULHO, 12, para fins de liquidação e pagamento. mediante ordem bancaria 

creditada em conta corrente ou cheque nominal ao fornecedor, até o 30° (trigésimo) dia útil contado da entrega dos documentos. 

O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços executados não estiverem de 

acordo com a especificação apresentada e aceita. 

O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela 

CONTRATADA, nos termos deste contrato. 
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Nenhum pagamento será efetuado á CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira Respeito. Dialoga e Trabalho 

previdenciária, sem que isso gere direito a alteração de preços, compensação financeira ou aplicação de penalidade a 

CONTRATANTE. 
O prazo de pagamento da execução dos serviços será contado a partir da data final do periocio de ad implemento de cada parcela. 

5.1 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tant 

fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondent 

ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM=IxNxVP 

onde: 

EM = Encargos moratorios; 

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

V P 	= Valor da parcela pertinente a ser paga; 

= 
	

Índice de compensação financeira, assim apurado: 

TX 	==> 1 = (6/100) ==> 1 = 0,00016438 

365 	 365 

'fX - Percentual da taxa anual = 6% 

5.2 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída na fatura do mês seguinte ao da ocorrência. 

5.3 - O pagamento mensal dos serviços somente poderá ser efetuado após a apresentação da nota fiscal/fatura atestada por servidor 

designado, conforme disposto no art. 67 da Lei n.° 8.666/93, e verificação da regularidade da licitante vencedora junto á Seguridade 

Social - CND e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - CRF. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

I. 	
O presente contrato poderá ser alterado caso haja interesse da administração , nos casos previstos na Lei n.° 8.66

6/93, desde que 
haja interesse da Administração com a apresentação das devidas justificativas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO 
I. 	

No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste contrato poderá ser aumentado ou suprimido 

ato o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65. parágrafos I° e 
2', da Lei n.°  8.666/93. 

IPecessários; e 

1.1 - 	

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou upressões que se fizerem 

1.2 - nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, exceto as supres óes resultantes de acordo entre as partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

	

I. 	

O atraso injustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das obrigações estabelecidas no contrato sujeitará a 

CONTRATADA á multa de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o 

valor total do contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, unia vez comunicada oficialmente. 

aplicar CONTRATADA as seguintes sanções: 

	

2. 	

Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, 

2. - advertência; 

2.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto contratad1 recoj da no 
prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial; 
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Respeito. Dialogo e Trabalho suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do CONTRATANTE, pel 

prazo de até 2 (dois) anos; 

2.4 - 	
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivo 

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

concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração do CONTRATANTE pelos prejuizos resultantes e após decorrido 

prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 

3. 	
Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas nos itens I e 2 des 

clausula: 

3.1 - pelo atraso na execução dos serviços, em relação ao prazo proposto e aceito; 

3.2 - 	
pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execução dos serviços, que vier a ser rejeitado 

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

3.3 - por recusar refazer qualquer serviço que vier a ser rejeitado caracterizada se a medida não se efetivar no prazo de 5 (cinco) dia 

úteis, contados da data de rejeição. 

As-I. 	Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro d 

Wornecedores do CONTRATANTE e. no que couber, às demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei n.° 8.666/93. 

Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do CONTRATANTE, 

em relação a um dos eventos arrolados no Item 3 desta cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas. 

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

CONTRATANTE, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à 

CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RESCISÃO 

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

2.1 - 	
determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e 

10
XVII do artigo 78 da Lei n.° 8.666/9

3, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos; 

.2 - amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE; ou 

2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E Á PROPOSTA DA CONTRATADA 
I. 	

Este conn-ato fica vinculado aos termos do Pregão n.° 
/ 	

, e aos termos das propostas da CONTRATADA. CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO  
I. 	

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

julgadas no Foro da cidade de ITUPIRANGA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 2. 	

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que 

surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e 
pelas testemunhas abaixo.  

ITUPIRANGA - PA, em 	de 	 _ 2020. 
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CONTRATANTE 	 CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

2. 
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