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), PARA ATENDER A
DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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Exige Amostra/
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Prazo para envio da proposta/documentação

Até 2 horas após a convocação realizada pelo Pregoeiro(a)
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EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO NO 9/2022.037. SRP

PROCESSO LtC|TATÓRt0 N" 648/2022

DATA DA REALTZAçAOt 2211112022

HoúRo DE lNiclo DA SEsSÃo: às 08:30(Horário Oficial de Brasília- DF)

LOCAL: www.bllcompras.com

A PreÍeitura Municipal de OBIDOS/PA, toma público, para conhêcimento dos interessados, por meio do seu Pregoeiro

Municipal, designado pela Portaria n" 681/2021, que rêalizará licitaçâo na modalidade PREGÃo, na forma

ELETRÔNICA, pelo sistema de REGISTRo DE PREçOS do tipo MENOR PREçO POR ITEM, no modo de disputa

ABERTO, nos termos da Lei no 10.520, de 17 dê julho de 2002, do Decreto 10.024/2019, da lnstrução Normativa

SLTI/À/POG no 2,de 11 de outubro de 2010, da Ler Complementar n" 123, de 14 de dezembro de 2006 e 14712014 e

155/2016, Decreto n' 7 .89212013 de 23 de Janeiro de 2013, e 8.538 de 6/10/2015, Decrêto n0 8.25012014 e Decrelo no

9/488/2018 que dispôem sobre o sistema de registro de preços, subsidiariamente, a Lei no 8.666, de 21 de junho de

1993 e alterações, mediante as condiçôes estabelecidas neste Edital.

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

INTERNET, mediante condições de segurança, utlizando-se, para lanto, os recursos da criptograÍia e autenticação em

todas as suas Íases, a sessão pública de Pregão Elêtrônico terá inicio com a divulgação das Propostas de Preços e

rnicio da etapa de lances no dia, hora e enderêço eletrônico discriminados nesse Edital.

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

de dados gerados ou üansfendos diretamente para a página eletrônica www.bllcom pras.com. O servidorterá, dentre

outÍas, as seguintes atribuiçóes: cooÍdenar o processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e

consultas ao edital, apoiado pelo setor responsávêl pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na intemet; verificar
a conformidâde da proposta com os rêquisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; venÍicar e julgar as

condiçóes de habilitação; rec€ber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando

mantiver sua decisão; indicar o vencêdor do certame, adjudicar o objeto, quando não houver recurso; conduzir os

trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruido ao gestor municipal e propor a

homologaçá:. Na ausência ou impedimento do pregoeiro ou equipe de apoio indicados, poderão atuar outros servidores

oÍicialmente capacitados e designados pela administração municipal.

O Edital e seus Anexos estaÉo disponíveis gratuitamente aos interessados no site www. bllcom pras.com / Mural de

Licitaçoes TC[//PA httpsJ/www.tcm.pa,gov.br/mura[de-licrtacoes e no site www.obidos. pa.qov. brlPorta l-Da-

Transoarência , a partir da publicação deste Edital.

1.1. 0 objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Registro de Preço para a ContÍatação

de Pessoâ Juridica para Aquisiçáo de Medicamêntos (Farmácia Básica, Medicamentos Conholados e Material

Técnico Descartável), para atender às demandas dos serviços desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde,

conforme condiçoes, quanüdades e exigências estabelecidas neste Editale seus anexos.

1.2. A licitaÉo será dividida em itens, conforme tabela constante no Termo de Referência, facultando-se ao licitante a

participaçfu em quantos itens forem de seu interesse.

1.3. O critérjo de julgamento adotado seÉ o menor preço por item, observâdas as exigências contidas neste Edital e

seus Anexos quanto às especmca@es do objeto.
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2.1. O órgáo gerenciador será a PÍeÍeitura Municipal OBIDOS/PA, através da Secretaria lVlunicipal de Saúde;

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

da minuta de Ata de RegistÍo de PÍeços.

3.'1. Para participar do Pregão, o licitante deverá se credenciar no Sistema 'PREGÃO ELETRÔNICO' âtravés do site

www. bllcompras.com

3.1.1. O credenciamento darse-á pêla atÍjbuição dê chave de identificaçâo e de senha, pessoal e inÍansferivel,
para acesso ao sistema eletónico.

3.1.2. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá seÍ comunicada imediatamente ao provedor do sistema
para imediato bloqueio de acesso.

3.1 .3. 0 credenciamento do licitante, junto ao pÍovedor do sistema implrca a responsabilidade legal do licitante

ou seu rêpresenlante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transaçôes inerentes
ao Pregão Eletrônico.

3.2. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é dê inteira e exclusiva responsabilidade do licitante,
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, nâo cabendo ao provedor do
sistema ou ao Municipio de OBIDOS, promotor da licitação, rêsponsabilidade por eventuais danos deconentes
de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta licitação,
mediante a apresentação dos documentos pertinentes, e também os que estejam com Credenciamento regular no
Sistema de Cadastramento UniÍicado de Fornecedores - SICAF, conÍorme disposto no art. 9o da lN SEGES/MP no 3, de
2018

4.2. Será concedido tÍatamento Íavorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades
cooperativas mencionadas no a igo 34 da Lei n0 1 1.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa

física e para o microempreendedor individual - MEl, nos limites previstos da Lei Complementar n0 123, de 2006.

4.3, Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.3.1 . proibidos de participar de licitaçoes e celebrar contratos administrativos, nâ íorma da legislaçâo vigenle;

4.3,2. que não atendam às condiçôes deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.3. estrangeiros que não tenham representaçâo legal no Brasil com poderes expressos para receber citação
e responder administrativa ou judicialmente;

4.3.4.que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 90 da Lei no 8.666, de 1993;

4.3.5. que estqam sob Íalência, concuco de credores, conmrdata ou em processo de dissoluçâo ou liquidação;

4.4. Como condiçâo para parbcipação no Pregã0, a licitante assinalará "sim" ou'não'em campo pópno do sistema

eletrônico, relativo às seguintes declaraçoesl

4.4.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3' da Lei Complementar no 123, de 2006, estando apta

a usuÍruir do tratamento favorecido estabelecido em seus Ar1. 42 a 49

(\
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4.4.1.1,nos itens exclusivos para participaçâo de microempresas e empresas de pequeno porte, a

assinalação do campo "não' impedirá o prosseguimento no certâme;

4.4.'1 .2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microemprêsas e empresas de pequeno

porte, a assinalaçáo do campo 'nâ0" apenas produzirá o êfeito dê o licitante não ter direito ao

tratamento favorecido previsto na Lei Complementar no 123, de 2006, mesmo que microempresa,

empresa de pequeno porle.

4.4.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

4.4.3. que cumpíe os requisitos para a habilitação dêfinidos no Edital e que a prcposta apresentada está em
coníormidade com as exigências editalicias;

4.4.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar
oconências posteriores;

4.4.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho notumo, pengoso ou insalubre e não emprega menor
de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7", XXXlll, da
Constituição;

4.4,6. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da lnstrução Normativa SLTI/MP no 2,
de '16 de setembro de 2009.

4.5. A declaraçâo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às san@s previstas em lei ê
neste Edital.

4.6. Não poderão participar também deste Pregáo:

4.6.1. Empresáío suspenso de participar de licitação e impedido de contratarcom a Prefeitura, duranle o prazo
da sanção aplicada;

4.6.2. Empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarêm os motivos determinantês da punição ou até que se.,a promovida sua reabilitação;

4.6.3. Empresário impedido de licitar e contratar com a Admrnistraçáo, durante o prazo da sanção aplicada;

4.6.4. Empresário proibido de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no aÍt.72, § 80, V, da Lêi
n"9.605/98;

4.6.5. Empresário proibido de contratar com o Poder Público, nos termos do art . 12 da Lei n08.4291g2;

4.6.6. Quaisquer interessados enquadrados nas vedaçóes previstas no art. 90 da Lei no 8.666/93;

4.6.6.1, Entende-se por 'paÍticipação indireta' a que alude o art. 90 da Lei n0 8.666/93 a participação

no certame de empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado dispositivo legal Íigure como
sócia, pouco impoÍtando o seu conhecimento têcnico acerca do objeto da licitação ou mesmo a atuação
no processo licitatóno.

4.6.7. Sociedade estrangeira não autoÍizada a funcionar no País;

4.6.8. Empresário cu.io estatuto ou contrato social não seja pêrtinente e compativêlcom o objeto deste Pregão;

4.ô.9. Empresário que se encontre em processo de dissoluÉo, recuperaçao judicial, recuperação extrajudicial,
falência, concordata, fusão, cisão ou incorporaçâo;
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4.6.10. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham

diretores, socios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos

em comum, exceto se demonstrado que náo agem representando inleresse econômico em comum; Consórcio

de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição;

4.6.1 í . Empresa cujo administrador, propnetário ou socio com poder de direção seja familiar de Agente público

ou Gestor da administração pública municipal, preste serviços ou desenvolva proleto no órgão ou entidade da

Prêfettura Municipal de OBIDOS em que este exerça cargo em comissão ou função de conÍiança por meio de

contrato de serviço terceirizado ou contratos pertrnentes a obras, serviços e à aquisição de bens, ou ainda de

convênios e os instrumentos equivalentes.

4.7. Será realizada pesquisa junto ao CEIS (CGU), junto ao CNJ (condenações cíveis por atos de improbidade

adminisúaüva) e no Portal Transparência (www.oortaltransparencia.qov.br/cnep), para aÍerição de eventuais registros

impêditivos de participar de licitaçóes ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

5.'1. Apos a divulgação do Edital no endereço eletónico www.bllcompras.com e até a data e hora limite estabelecidas

no refendo sistema eleÍônico, respeitando o prazo mínimo de oito dias úteis, os licitantes deverão encaminhar,

concomitantemênte com os documentos de habilitação exigidos no êdital, proposta com a descrição do objeto ofertado

e preç0, além de inÍormado no campo disponível no sistema, deveÉ anexar a via da proposta de preços em papel

timbrado do licitante, registrada com assinalura digital padrão ICP-Brasil do repÍesentante legal da licitante,

exclusivamente por meio do sistema eletónico no endereço acima, quando, êntão, encenar-sê-á automaticamente a

fase de recêbimento de propostas.

5.1.1. A licitante deverá elaborar a sua proposta com base no edital e seus anexos, sendo de sua exclusiva
responsabilidade o levantamento de custos necessános para o cumprimento total das obrigaçôes necessánas
para a execução do objeto desta licitação.

5.2. O envio da proposta, êxigidas neste Edital, oconerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3. lncumbirá ao licitante acompanhar as operaçóes no sislema eletrônico durante a sessão pública do Pregã0, fcando
responsável pelo ônus decorente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidâs pelo

sistema ou de sua desconexão.

5,4, Até a data e hora limite as quais serão estabelecidas no sistema eletónico, respeitando o prazo mínimo de oito dias

úteis, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta de preços anteriormente insenda no sistêma.

5.5. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classiÍicação entrê as propostas apresentadas, o que

somente oconerá apos a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.6. Os documentos que mmpóem a proposta do licitante melhor classificado somente serâo disponibilizados para

avaliaçâo do pregoeiÍo ê para acesso público após o encenamento do envio de lances.

6.1 . O licitantê dêverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento, no sistema êletrônico,

dos seguintes campos:

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

6.1.2. Descrição detalhada do serviço/produto cotado, contendo as especificações do Termo de Referência

indicando, no que for aplicável, marca, o modelo, prazo de validade ou de garantia, para os ltens/Lotes que

estiver apresentando proposta;
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6.2. Deverá ainda apresenlar a composição de preço unitário de cada item ofertado na proposta inicial;

6.3. Todas as espêciÍicaçoes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada e, havendo divergência entre as

condições da proposta e as cláusulas deste Edital, incluindo seus anexos, prevalêcerão as últimas.

6.4. Nos valores propostos eslarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas,

tributános, comerciais e quaiquer outros que incidam direta ou indiretamente na contratação.

6.5. 0s preços oÍertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do

licitante, náo lhe assistindo o dirêito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de eno, omissâo ou qualquer outro

prêtexto.

6.6. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação

atendendo AÍ1.48, § 30, do Decreto no 10.024, de 20'19.

6.7. 0 licitante, ao enviar sua proposta, deveÉ preencher, em campo póprio do sistema elêtÍônico, as seguintes

Declaraçoes online, fomecidas pelo Sistema de Pregão Eletónico:

6.7.1. Declaração de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3" da Lei Complementar no 123, de 2006, estando

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

6.7.1.1. A indicação do Émpo 'nâo' apenas produzirá o eÍeito de a licitante não ter direito ao tratamento

favorecido previsto na Lei Complemêntar n0 '123, de 2006, mesmo quê sêja qualificada como microemprêsa ou

empresa de pequeno porte;

6.7.2. Declaração de que cumpÍe plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em

confoÍmidade com as êxigências do Edital.

6.8. As declaraçÕes exigidas neste edital e não disponibilizadas diretamente no sistema deverão ser conÍeccionadas e

enviadas juntamente com a propostâ de preços e/ou com os documentos de habilitaçã0, ou após requisição do

Pregoeiro.

6.9. Declarações falsas, relativas ao cumpnmento dos requisitos de habilitaçâo e propostâ, sujeitarão a licitante às

sançoes previstas nêste Edital.

6.10. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e duranle a sessão pública observarão o horário de Brasilia -
DF.

6.11. O licitante será responsável por todas as transaçôes que forem efetuadas em seu nome no sistema eleÍônico,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

7.1. A abertura da presente licitaçâo dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletónico, na data, hoÉrio e local

indicados neste Edital.

7.2. O Prêgoeiro venÍicará as propostas apresêntadas, desclassrÍicando desde logo aquelas que não estêjâm em

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

especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

7.3. Serão desclassiflcadas propostas iniciais com valores que apresentem indicios de inexequibilidade, as quais

ofereçam preços global ou unitános simbolicos, imsórios ou de valor zero, incompativeis com os preços dos insumos e

salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatóÍio da licitação não tenha

êstâbelecido limites mínimos.

7.4. TamtÉm será desclassificada a proposta que identiÍique o licitante.

b
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7.5. A desclassifrcação seÉ sempre fundamêntada e registrada no sistema, com acompanhamenlo em tempo Íeal por

todos os participantes.

7.ô. A náo desclassificação da proposta não imp€de o seu julgamento defnitivo em sêntido contráÍio, levado a efêito na

Íasê de aceitação,

7.7. 0 sistema ordenaÉ automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participaÉo da fase de

lances,

7.8. O sistema disponibilizará campo pópno para troca de mensagens entre o Prqoeio e os licitantes.

7.9. lnrciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhâr lances exclusivamente por meio do srstema eletônico,
sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registo.

7.10. O lance deverá ser ofertado pelo Valor unitário.

7.11. 0s licitantes podeÉo oferecer lances sucessivos, observando o horáno Íixado para abertura da sessão e as regras

estabelecidas no Edital.

7.í 2. 0 licilante somente poderá oferecer lance ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema,

7.13. O intervalo minimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários
quanto em relação à proposta que cobrir a melhor ofeÍta deverá ser de R$ 0,01 (um centavo).

7.14. O intervalo entre os lances enviados p€lo mesmo licitante não podeÉ ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo

entre lances náo poderá ser iníerior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente dêscartados pelo sistema

os respectivos lances.

7.15. Será adotâdo para o envio de lances no pregáo eletrônico o modo de disputa "abeÍto", em que os licitantes

apresentarão lances públims e sucessivos, com pronogações.

7.16. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos ê, após isso, será pronogada automaticamente
pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessâo pública.

7.17, A prorÍogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e oconerá

sucessivamente sempre que houver lances ênviados nesse período de pronogação, inclusive no caso de lances

intermediários.

7.18. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encenar-se-á
automaticamente.

7.19, Encenada a Íase competitiva sem que haja a prorogação automátrca pelo sistema, poderá o pregoeiro,

assessorado pela equipe de apoio, justiÍicâdamente, admitir o reinÍcio da sessão pública de lances, em prol da

consecução do melhor pÍeço.

7.20. Não seráo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que Íor recebido e regrstrado em

primêiro lugar.

7.21. Durante o transcuBo da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance

regisÍado, vedada a identiÍcação do licitante.

7.22. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrerda etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá

permanecer acessivêl aos licitantes para a rêcepção dos lances.

gez"@--
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7.23. Quando a desconexão do srstema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão

pública sêrá suspensa e reiniciada somente apos decorridas vintê e quatro horas dâ mmunicação do fato pelo Pregoeiro

aos participantes, no sitio elêtónico utilizado para divulgaçã0.

7.24. 0 Critério de julgamento adotado será o menor preço, coníorme definido neste Edital e seus anexos.

7.25. Caso o licitante não aprêsente lances, mncoÍTerá com o valoÍ de sua proposta.

7.26. Em relação a itens nâo exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez

encerada a etapa de lances, será efetivada a veriÍicaçáo automáüca, junto à Recêita Federal, do porte da entidade

empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas dê pequeno porte participantes,

procedendo à comparação com os valores da primêira colocada, se êsta for empresa de maior porte, assim como das

demais classiíicadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos Art. 44 e 45 da LC no 123, de 2006, regulamentada pelo

Decreto no 8.538, de 2015.

7.27. Nessas condiçÕes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte quê se encontrarem na faixa de
até 570 (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a pnmeira

colocada.

7,28. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate,
obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema,
contados apos a comunicação automática para tanto,

7.29. Caso a micoempresa ou a empresa de pequeno poÍte melhor classiÍicada desistâ ou não se manifeste no prazo

estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem
naquele intervalo de 570 (cinco por cento), na ordem de classiÍicação, para o exercicio do mesmo direito, no prazo

estabelecido no subitem anterior.

7.30. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequêno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sortêio entre elas para que se identiÍique
aquela que pnmeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.31. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preÍeÉncia em relação ao produlo estrangeiro, o

critério de desêmpate será aplicado exclusivâmente entre as propostas que fizerem jus às margêns de preferência,

conforme regulamento.

7.32. A ordem de apresentaçâo pelos licitantes é utilizada como um dos cntérios de classificaçã0, de maneira que só
poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances Íinais da fase fechada do modo
de disputa âberto.

7.33. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o crilério de desempate será aquele previsto no art. 30, § 20,

da Lei no 8.666, de 1993, assegurando-se a preÍerência, sucessivamente, aos bens produzidos:

7.33.1 no pais;

7.33.2 por empresas brasileiras;

7.33.3 por empresas que invistam êm pesquisa e no desenvolvimento de lecnologia no Pais;

7.33.4 por empresas que comprovem cumpnmento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deÍiciência ou para reabilitado da Previdência Sociâl e que atendam às regras de acessibilidade previstas na

legislaçã0.

7.34. Persistindo o empate, a proposta vencedoÍa será sorleada pelo sistema eletrônico dêntre as pÍopostas empatadas.

.t
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7.35. Encenada a etapa de envio de lances da sessâo pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico,

contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada â

negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

7.36. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo seí acompanhada pelos demais licitantes.

7.37. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8.'1. Encenada a etapa de negociação, o prêgoeiro examinará a proposta classificada em pnmeiro lugar quanto à
adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em
seus anexos, observado o disposto no paÉgrafo único d0 art. 70 e no § 90 do art. 26 do Dêcreto n.o 10.02412019.

8.2, O pregoeiro convocaÉ o licitante melhor classifcado que, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos, envie a
proposta adequada ao último lance ofertado após a nêgociaÉo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessários à conÍirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, por meio de
campo póprio do Sistema, sob pena de desclassiÍlcação.

8.2.1 . O prazo estabelecido podera ser pronogado a critério do Pregoeiro, ou por so citaçao fundamentada feita
no chat pelo licitante, formulada antes de findo o prazo, e foÍmalmente aceita pelo pregoeiro.

8.2.'Í.1. A proposta deve conter:

a) Nome da poponente e de seu representante legal, endereço completo, teleíone, endereço de
coneio eletónico, números do CNPJ e da inscrição Estadual e Municipal (se houver);

b) O prEo unitáno e total para cada serviço ê/ou produto cotado, especiÍicados no Termo de
Referência (Anexo I destê Edital), bem como o valor global da proposta, em moeda conente nacional,
já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas ê demais despesas deconentes da execução
do objeto;

c) Apresentar a composição de preço uniÉrio em cada itêm oÍertado;

d) Tanto a proposta inicial quanto a proposta reajustada dêverão vim acompanhadas de composição
de preço unitário para cadâ item que for ofertado, caso a licitante seja arêmatante de algum item, os
envios tem por obrigatonedade serem executados pela plataforma bll compras . A ausência recairà na
desclassiÍicação da proposta apresentada.

e) A descrição do serviço e/ou produto cotado de forma a demonstrar que atendem as especificaçôes
constanles no Termo dê Referênclâ, Anexo I deste Edital;

fl Prazo de validade da proposta nâo inferior a g0 (noventa) dias conidos, contados da data prevista
para abertura da licitaçáo;

g) Preço unitário e total;

h) lndicaçâo do banco, número da conta e agência para Íins de pagamentoi

i) Apresentar DESONERAÇÃO DO ICMS conforme aplicação prevista no Convênio ICMS Confaz
87/2002 ou de outras normas que imp quem desoneraçâo tributária, de modo a assegurar a isonomia
entre os participantes, a publicidade e a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração
Pública (Acórdão 8.51812017 TCU-2. Câmara, Ministro Relator Josê Múcio Monteiro; Acórdão
1.14012012'Icu-Plenário, Ministra Relatora Ana Anaes; Acórdâo 1.57412013-ICU- 2a Càmara,
lvlinistra Relatora Ana Anaes; Acôrdão 9.790/2011-TCU-20 Câmara, Ministro Relator José Jorge).
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8.2.2. Todos os licitantes que tiverem suas oÍertas rêgularmente aceitas deverão encaminhar juntamente com

a Proposta de preços realinhada, no prazo máximo de 2 (duas) horas via srstema, as seguintes documentações:

a) Declaração expressa de que nos preços cotados estão incluidas todas as despesas diretas e

indiretas, frete, tributos, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, transporte e seguro até

o destino, lucro e demais encargos de qualquer natureza necessários ao cumpÍimento integral do

objêto deste Edital e seus anexos, nada mais sêndo válido pleitear a esse titulo;

b) Declaraçâo do licitante de que desde já se mmpromete a cumpnr o prazo de entrega rigorosamente

em dia, sob pena de sofrer penalização desta Administração;

c) Declaração de que o prazo de validade de cada item, não será inferior 12 (doze) meses, a contar da

êntrega no Almoxarifado desta PreÍeitura, exceto paÉ aqueles que possuam prazo de validade mais

curto por razões técnicas compÍovadas;

d) Declaração de inexistência de fato impeditivâ de sua habilitação, assim como declarar oconências

supervenientes, assinadas por sócio, dirigente, proprietário ou procurador da licitante, com o no da

identidade do declarante;

e) Declaração autorizando a Prefeitura Municipal para investigaçóes complemenlares que se fizerem

necessárias;

f) Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores;

g) Declaraçâo de fidelidade e veracidade dos documentos apresentados;

h) Declaração de que concorda com os termos do êditali

i) Declaraçâo de quê â contratada possui, em seu quadro de funcionários, no minimo, 5% de pessoas

com deficiência ou declaração que possui menos de 20 (vinte) funcionários em seu quadro, nos termos

da Constituição do Estado do PaÉ, Art. 28, § 60;

j) Declarâção de que a proposta apresentaóa paÍa essa licitação foi elaborada de maneira

independente, de acordo com o que ê estabelecido na lnstrução Normativa N0 2 de '16 dê setembro de

2009 da SLTI/MP;

k) Declaração dê que não possuiem seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo eiou

Legtslativo Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada

de decisão, (lnc. lll, do art. 90, da Lei 8666/93);

l) Declaraçáo de que a licitante obriga-se a garantir que o objêto desta licitação, serão Íomecidos de

acordo com as especificaçôes defnidas na proposta e no termo de ReÍerência, respeitando as

condiçôes estabelecidâs no Edital e seus anexos;

m) As empresas qualiícadas como ME / EPP, na forma da Lei Complementar no 1231200ô, deverão

apresentar Declaração que se ênquadram como ME / EPP, e que não tem nenhum dos impedimentos

do §40 do Art. 30 da referida Lei;

8.2.3. O não envio da proposta ajustada por meio de campo próprio do Portal de bll compras com todos os

requisitos elencados nos subitens 8.2.1.1, e item 8.2.2, ou o descumprimento das diligências determinadas pelo

Pregoeiro acanetará na desclassificação da proposta, sem prejuizo da instauÍação de processo sancionatório

contra o licitante.

8.3. Em nenhuma hipótese podeÉ ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação a pÍazo e

especiícaçoes do produto ofertado ou qualquer condição que importe modiÍicação dos seus termos onginals,
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ressalvadas apenas aquelas altêrações destinadas a sanar evidentes enos formais ou quando a alteração representar
condiçôes iguais ou superiores às originalmente propostas.

8.4, Será desclassiÍlcada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço Íinal superior ao preço máximo Íixado
(Acórdão no 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexEuivê|.

8.4.1. Considêra-se inexequivel a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, inisórios ou de
valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salános de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitaçâo não tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se
referirem a materiais ê instalaçoes de propriedade do póprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou
à totalidade da remuneração.

8.5. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em câso da necessidade dê êsclarecimentos
complementares, serão realizadas diligências para comprovaçáo da exequibilidade.

8.5.'1. O Pregoeiro em conlunto com a Equipe de Apoio poderá realizar quaisquer diligências necessánas para

aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, com as especificações mínimas previstas no Termo de
Referência, Anexo I ao Edital, salvo a juntada de documentos, para atêndêÍ à exigência deste edital, flndo o
prazo estabelecido no item 8.2.

8.6. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a ÍealizaÉo de diligências, com vistas ao
saneamento das propostas, a sessâo pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no
minímo, vrnte e quatro horas de antecêdência, e a omnência será registrada em ata;

8.6.1. O Pregoeiro podeÉ convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de funcionalidade
disponivel no sislema, estâbelecendo no "chat" prazo razoável para tanto, sob pena de nâo aceitação da
proposta.

8.6.2. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser pronogado porsolicitação escrita ejustiÍicada do licitante,
formulada antes de Íindo o prazo eslabelecido, e formalmente aceito pelo prego€iro.

8.6.3. Dentre os documentos passiveis de solicitaçâo pelo Pregoeiro, deslacam-se os que contenham as
caraclerísticas do material ofertado, tars como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras
informaçoes pertjnentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico,
ou, se for o caso, poÍ outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo
sistema elêtónico, sob pena de não aceitação da proposta.

8.7. Caso a compatibilidade com as especifcações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e
desempenho, não possa seraferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro poderá solicitar que o licitante
classiÍicado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitaçâo da proposta.

8.7.'1. Por meio de mensagem no sistema, sêrá divulgado o locale hoÉno de realização do procedimento para
a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

8.7.2. 0s resultados das avaliaçóes seÉo divulgados por mero de mensagem no sistema.

8.7.3. No caso de não haver entÍega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo
Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especifcaçÕes previstas neste Edital, a proposta do Iicitante
será recusada.

8.8. Se a proposta ou |ance vencedor íor desclassiícado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e,
assim sucessivamente, na ordem de classificação.
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8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, inÍormando no'chat'a nova data e horáno para a

continuidade da mesma.

8.'10. O Prêgoeiro podeÉ encaminhar, por meio do sistema eletónico, contraproposta ao licitante que apresentou o

lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtençáo de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas

das previstas neste Edital,

8.í0.1. Tambêm nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá

negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor; e

8.10.2. A nêgociação seÉ realizada por meio do sistema, podendo ser ammpanhada pelos demais licitantes.

8.1 1. Sêmprê que a propostâ náo Íor âcêita, e antês de o Pregoeiro passar à subsequênte, haverá nova veriÍicaçã0, pelo

sistema, da eventual oconência do empate ficto, previsto nos artgos 44 e 45 da LC no 123, de 2006, sêguindo-se a

disciplina antes estabelecida, se Íor o caso.

8.12. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresâs e empresas de pequêno porte, sempre que a

proposta nâo for aceita, e antes de o Pregoeiro passarà subsequente, haverá nova veriÍicação, pelo sistema, da eventual

ocorrência do empate Ílcto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC no 123, de 2006, seguindo-sê a disciplina antes

estabelecida, sê for o caso.

8.13. Nos itens em que for admitido ofeÍecer quantitativos inferiores, se a proposta do licitante vencêdor nâo atender ao
quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a ordem de classiÍicaçã0, poderão ser convocados tantos

quantos forem necessários para alcançar o total estimado, observado o prêço da proposta vencêdora.

8.14. A pÍoposta original, com todos os requisitos do item 8.2.1.'1, deverá ser encaminhada em envelope fechado e

identifcado com dados da emprêsa e do pregão eletrônico, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir

da declaração dos vencedores no sistema, ao protocolo do(a) Prefeitura lVlunicipal, sito a rua Deputado Raimundo

Châves, n" 338, Centro, CEP 68,000-000, OBIDOS/PA, aos cuidados do Pregoêiro responsável pelo rêfêrido Pregão

Eletónico.

8.15. Encenada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoêiro verificará a habilitação do licitante, observado o
disposto neste Edital.

9.1. Como condiçâo prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante dêtentor da proposta classificada em
primeiro lugar, o Pregoeiro venÍicará o eventual dêscumpnmento das condições de participação, especialmente quanto

à existência de sanção que impeça a partrcipação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes

cadastros:

9,1,1, SICAF;

9.1. 1.1. Os fomecedores cadastrados no Sistema de Cadastro UniÍicado de Fomecedores - SICAF,

deverão encaminhar sua declaraçã0, em relação à habilitação juridica, à regulandade fiscal, trabalhista

e à qualificação econômico-Íinanceira conÍorme disposto nos Art.4o, caput, 80, § 30, e 43, lll, da

Instrução Normativa SLTI/MPOG no 2, de 2010, ou seu CertiÍlcado de Registro Cadastral junto ao

SICAF, os quaÍs terão sua validade e autenticidade conferidas;

9.1.2. Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pêla Controladoria-Geral da

União (httDS://www.DortaltrânsDarencia.qov.bÍlsancoes/ceis);

9.1.3. Cadastro Nacional de CondenaçÕes Cíveis por Atos de lmprobidade Administrativa, mantido pelo

Conselho Nacional de Justiça us. br/im robidade adm/consultar uerido
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9.1.4. Certidão de licitantes lnidÔneos, mantida pelo Tribunal de contas da uriÍãs...-. TCU

(https ://oortal.tcu.oov.br/certidoes/).

9.1.5. A consulta aos cadastros previstas nos itens 9.1.2, 9.1 .3 e 9.'1 .4. será realizada em nome da empresa

licitante e também de seu sócio majoritário, por Íorça do artigo '12 da Lei n' 14.230, de 2021 , que prevê, dentre

as sançoes impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar

com o Poder Públicô, inclusive por intêrmédio de pessoâ juridica da qual seja socio majoritário.

9.1.6. Constatada a existência de sançá0, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de

participaçã0.

9.1.7. Os licitantes que estiverem cadastrados no Sistema de Câdastro Unificado de Fomecedores - SICAF,

além do nivel de credenciamento exigido pela lnstrução Normativa SLTI/MPOG n0 2, de 2010, deveráo

apresentar a seguinte documentação relatjva à HabilitaÉo Jurídica, à Regularidade Fiscal e trabalhista,

Qualificaçâo Técnica e QualiÍicação EconômicoFinanceina.

9.1.8. A licitante cuja habilitaÉo parcial no SICAF acusar como situação do Íomecedor algum documento com

vâlidade vencida, deverá encaminhar o respectivo documento a Íim dê comprovar a sua regularidade.

9,2. As licitantes que êstiverem cadastrados ou não no Sistema de Cadastro UniÍlcado de Fomecedores - SICAF, e

regularmente cadastradas no Portal dâ Bll Compras, as quais terão suas condições de habilitação veriÍicadas pelo

Pregoêiro e Equipe dê apoio, deveÍão apresentar a seguinte documêntação relativa à Habilitação Juridica, à

Regularidade Fiscal e trabalhista, Habilitação Emnômico-Financeira e 0ualiflcação Técnica:

9.3. RELATTVOS À HABILITAçÃO JURíDrcA:

a) lnscriÇão no Registro Público dê Empresas Mercantis junto a Junta Comercial da Íespectiva sede, para o caso de

empresário individual;

b) Para licitante microempreendedor individual - MEl, CertiÍcado da Condição de Microempreendedor lndividual -

CCMEI, hipótese em que será realizada a vêrificação da autenticidade no sitio httosj/www.qov.br/empresas-e-

neqocios/ot-br/em oreendedor/servicos mei/emissao-de-com orovante-ccmei

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sedê,

em sê tratando de sociedade empresarial ou Empresa lndividual de Responsabilidade Limitada - EIRELI;

d) Câso o licitante seja sucursal, filial ou agência, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com

averbação no Registro onde tem sedê a matriz;

e) lnscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

f) lnscrição do ato constitutivo no Regisko Civil das Pessoas Juridicas do local da sede do licitante, acompanhada de

prova da indicação dos sêus administradores, para o caso de sociedade simples;

g) No caso de cooperativa: Ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou,

dêvidamente ârquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civildas Pessoas JurÍdicas da respectiva sede, bem

como o registro de que trata o aÍt. 107 da Lei no 5.764, de 1971;

h) decreto de autonzação, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de

registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Orgão competentê, quando a atividade assim o exigiri

i) Cédula de identidade e CPF do proprietário e dos respectivos sÓcios se houver'

g.3.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alteraçôes ou da consolidação

Íespectiva.
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9,4. RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ, Juntamente com o seu QSA (Quadro de

Sócios Administradores). A empresa deverá apresentar um único CNPJ, não podendo Íilial ou subsidiáÍia substituir matriz

quando esta for a licitante e viceveÍsa, mm a devida atividade do objeto da licitaçáo.

b) Prova de inscnção no cadastro de contribuintês Estadual, Municipal ou Distrital, se houver, relativo ao domicilio ou

sede da licitante, peÍtinente ao seu ramo de ativitjade e mmpatível com o objeto licitado;

c) Prova de rêgulandade pâra com as Fazendas Federal, Estadual/Distrital e Municipal do domicilio ou sede da licitante,

0u outra Eulvalente, na Íorma da lel:

c.1) Faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Fedenl, a Certidão Quanto à Divida Ativa da

Uniâ0, fomecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional, sendo que a mesma deve abranger também as

contribuiçÕes sociais previstas nas alineas 'a' a 'd' do paÉgrafo único do art. 11 da Lei no. 8.212, de 24 de
julho de 1991, expedida pela Secretana da Receita Federal;

c.2\ Faz paúe da prova de regularidade para com a Fazênda Estadual, as CêÍtidóes Negativas de débitos
Tributária e Não Tributária, emitida pela Secretaria da Fazenda - SEFA onde se situa a sede da empresa;

c.3) Faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, por meio da CêÍtidão Conjuntâ Negatrva

de Débitos, expedidas pela SEFIN, da sede da empresa e do licitador,

c.3.1)As empresas cujo municipio sede náo faça constar todos os tnbutos em uma mesma certidâ0,

deverão aprêsenlar quantas certidões sejam necessárjas, para comprovação de sua situação em
relação a todos os tributos.

d) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (CRF), emitido pelo site da Caixa

EconÔmica Federal, demonstrando situaÉo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei,

e) Certidão de regularidade Íelativa a débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (CNDT), mediante a
aprêsentação de certidão negativa, emitida pelo site (www.tst.ius.br), em conjunto com a Cêrtidâo de Débitos Negativa

e a Relação de inÍraFes trabalhistas emitidas pelo site da Secretaria de lnspeção do Trabalho do Ministério da

Economia, e a Certidão eletónica de ações trabalhistas;

9.5. RELATTVOS À QUALTFTCAçÃO ECONÔMrcO-FtNANCEtRA:

a) Certidão Negativa de Falência, Concordata, de recuperação .ludicial ou extrajudicial (Lei n" 11,101, de 9.2.2005),

expedida pelo distnbuidor da sede da licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da abertura do certame, se outro
prazo não constar no(s) documento(s), juntamenle com a Certidão de Distribuição de Açôes Civeis no âmbito Fêderal

de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em nome da pessoa jurídica e do(s) sócio(s) da empresa,

em data não supenor a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através

do site do Tribunal Regional Fedenl, em conjunto com Certidão Negativa (Nada Consta) de Distribuiçáo (Ações de
Falência e Recuperações Judiciais), em nome da pessoa jurídica e do(s) sôcio(s) da empresa. A(s) certidão(ões)

civêl(eis) atende(m) ao disposto no inciso ll do artigo 31 da Lei 8.666/1993;

b) Balanço Patrimonial e demonstraÉes contábeis do último exercicio social, já exigiveis e apresentados na íorma da
Lei, devidamente, registrado na junta comercial, que comprove a real situação Íinanceira da empresa, devendo conter a

assinatura dos sôcios e do contador ou por outro proíissional êquivalente, devidamente registrado no Conselho Regional

de Contabilidade, vedada a sua substituição por balancete ou balanços provisórios. O balanço deverá vir acompanhado

da Certidão de Habilitação ProÍissional e Certidão Negativa de Debitos (CND) emitidas pelo Conselho Regional de

Contabilidade (CRC), CERTIFICANDO que o(a) proÍissionâl encontra-se habilitado para o exercicio da profissão contábil,
juntements com a Certidão Simplificada com registro dê cepital social, nos termos do art. 31 §30 da Lei no 8.666/93, e

Certidão EspecíÍica de Arquivamento, expedidas pela Junta Comercial com data de emissão não supenor a 30 (trinta)
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dias da abêrtura do presente certame. Para Íins deste Edital, os valores constantes no balanço patrimonial poderão ser

conigidos por indices oÍiciais, quando encenados a mais de 03 (três) meses da data de apresentaçáo da proposta. Na

hipótese de atualização ou aumento do patrimônio liquido, o licitante terá que, obrigatoriamente, apresentar

documentação que o altere, devidamente rêgistrada e arquivada na junta comercial;

d) A real situação financeira do proponente podêrá ser verificada com base nos índices de Liquidez Geral, Liquidez

Conente, Solvência e Endividamento, demonstrados por memôria de cálculo, através da apresentação dos cálculos

abaixo, por profi ssional mmpetente:

- índice de Liquidez Geral (lLG) não inferior a 1,0 (um inteiro), obtido pela fôrmula:

AC + RLP

L\, - = 1,0

PC + PNC

- Índice de Liquidez Conente (lLC) nãr: inferior a 1,0 (um inteiro), obtjdo pela fórmula:

AC

PC

- Índice de Solvência Geral (lSG) não inferior a 1,00 (um), obtido pela fórmula:

AT+

5U= = 1,00

PC+ PNC

- Índice de Endividamento Geral (lEG) não superior a 0,50 (cinquenta centésimos), obtido pela fórmula

PC + PELP

E = 0,50

AT

Onde:

AC-Ativo Circulante

RlP-Realizável a Longo Prazo

PC-Passivo Circulante

PNC- Passivo Não Circulante

ELP-Exigível â Longo Prazo

PELP- Passivo Exigível a Longo Prazo

AT- Ativo Totâl

e) A não apresentação do cálculo será realizado pela comissão técnica atravós do balanço patrimoniâl;

.93a-
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0 Os Balanços deveráo contêr as assinaturas do(s) Íepresentante(s) legal(is) e do contador responsável da Proponente,

devidamente registrâdos na Junta Comercial, bem como, os Termos de Abertura e de Encenamento do livro Diário,

tamtÉm registrados na Junta Comercial ou Cartório de Registro;

g) As empresas com menos de 01 (um) ano de existência, que ainda não tenham balanço de encenamento do exercicio,

deverão apresentar cópia do balanço de abeÍtura ou cópia do livro diáno contendo o balanço de abertuÍa, inclusive os

termos de âbeÍtura e encenamento, e demonstrações contábeis consolidando seus diÍeitos, obrigações e patnmônio

liquido relativo ao periodo de sua existência;

h) Para sociedade anônima, copia autenticada da publicaçâo do balanço patrimonial em Diário oÍicial ou jomal de grande

circulação da sede da licitante;

i) Demonstrações contábeis realizados/elaborados via Escnturação Contábil digital através do Sistema Público de

Escrituração Digital - SPED deveráo ser apresêntados com autenticaçáo da Junta Comercial;

9.6. RELATTVOS À QUALTFICAçÂO TÉCNICA:

a) Apresentar no minimo 01 (um) Atestado (ou declaração) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa juridica de

direito público ou privado, que compmve(m), que a proponente já fomeceu ou executou serviços pertinentes e

compatíveis com objeto desle edital, considerando-se compativel o fomecimento ou êxecução anterior de serviços com

as seguintes caracteristicas:

a.í) O(s) atestado(s) ou declaração(õês) deverá(ão), obngatoriamente, possuir a relaÉo do(s) produto(s)

contendo no minimo: descriçã0, unidade de medida e quantitativo(s) fomecido(s);

b) Declaração que cumpre os requisitos de habilitação, conforme Anexo ll, À,{odelo'a';

c) Declaração, observadas as penalidades cabiveis, de lnexistência de fato impeditivo da habilitaçã0, (cÍ. Anexo

ll, Modelo 'b', deste Edital);

d) Dectaração dâ licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos dê 18

(dezoito) anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre e de '16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo

na condição de aprendiz, a partir de í4 anos, nos termos do inciso )«Xlll do art. 7o da Constituição Federal de

1988 (Lei n.o 9.854, de 1999), cf. Anexo ll, modelo "c';

e) LicenÇa de Funcionamento, expedida pelo Deparlamenlo de Vigilância Sanitána no âmbito municipal ou

estadual, da sede da Licitante;

fl CertiÍicado de Responsabilidade Técnicajunto ao Conselho Regional dê Farmácia, do distribuidor proponente,

fabncante ou detentordo registro do produto no Brasil (Lei no 3.820, de 11/11/1960), acompanhada de Certidão

de Quitaçâo do CRF do responsável técnico da licitante, bem como a emitida em particular para o responsável

têcnico;

g) Comprovação de autonzaçáo de Íuncionamento de empresa expedida pela Agência Nacional de Vigilância

Sanitária, juntamente com a publicação no Diário oficial da União (DOU), para Armazenamento e Distribuição,

para Medicamentos Comuns (AFE) e/ou Psicotropims (AE). No caso deste último é obrigatória a apresentação

para os interessados em fomecer medicamentos de controle especial;

h) LicenÇa Ambiental de Operação - LO, emitida por órgão ambiental competente, no âmbito municipal ou

estâdual, da sede da Licitante, e sua respectiva publicação em Jomal de Grande circulaçáo;

i) CertiÍicado de tratamento e destinaçáo Íinal de residuos, expedido por empresa prestadora de serviço do

ramo peÍtinentê, com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias da abertura do certame.
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9.7. Os documentos exigidos para habilitação e/ou documentação complementar, se nece§sáÍios à conllÍmação

daqueles exigidos no Edital e já apresentados, poderáo ser encaminhados em Íormato digital, exclusivamente por meio

de campo próprio no Sistema, no prazo de até 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação, a critério do Pregoeiro após

sua solicitação no sistema êletrônico.

9.8. Os documentos de habilitação poderâo ser remeüdos em original, por qualquer processo de cópia reprográfica,

autenticada poÍ tabeliâo de noias ou por seÍvidor/funcionáío do(a) Prefeitura Municipal de ÓBlDoS, desde que

conferidos com o onginal, ou publicação em órgáo da imprensa oÍicial, para análise, no prazo máximo de 03 (três) dias

úteis, juntamente com a proposta de preços em envelope fechado e identiÍicado com dados da empresa e do pregão

eletrônico, em caso de solicitação do Pregoêiro através do sistema eletrônico, sob pena de inabilitação da licitante;

9.9. Não sêrâo aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmentê permitidos.

9.10. Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, e uma

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

prazo de 5 (cinco) dias úteis, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletÍônico, comprovar a regulanzaçã0. 0 prazo

poderá ser prorrogado por igual periodo.

9.11. A náo regulanzaçáo Íiscal no prazo previsto no subitem antenor acanetará a anabilitação do licitante, sem prejuizo

das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de

classiÍicação. Se, na ordem dê classiÍicação, seguir-se ouka microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade

cooperativa com alguma restriçáo na documentação Íiscal, será concedido o mesmo prazo para regularizaçâ0.

9.12. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documêntos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sêssão,

informando no'chat'a nova data ê horário para a continuidade da mesma.

9.13. SeÉ inabilitado o licitante que nâo comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos

exigidos, ou apresentálos em desamrdo com o estabelecido neste Edital.

9.14. No caso de inabilitaçã0, haverá nova veriÍicaçã0, pelo sistema, da êventual oconência do empate Íicto, previsto

nos aÍtigos 44 e 45 da LC n0 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitaçâo da proposta

subsequente.

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

9.16. O Pregoeiro poderá consultar sÍtios oÍlciais de órgãos e entidades emissores de certidões, para veriícar as

condiçoes de habilitação das licitantes.

9.17. Sob pena de inabilitaçã0, os documentos encaminhados deverão estar em nome da licitante, com indicação do

número de inscriçâo no CNPJ.

9.18. Nâo serão aceitos protocolos de êntrega ou solicitação de documentos em substituição aos documentos requendos

no presente Edital e seus anexos, inclusive no que se refere as certidóês.

9.19. Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para

lingua portuguesa, eÍetuada por tradutor juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no cartório

de títulos e documentos.

9.20. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em lingua portuguesa, também devêrão ser aprêsentados

devidamente consulanzados ou registrados em cartÓrlo de llrulos e documenlos.

9.21. Em se tratando dê filial, os documentos de habilitaçâo juridica e regulandade íiscal deverâo estaÍ em nome da fllial,

exceto aqueles que, pela própna natureza, são emitidos somente em nome da matriz.
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9.22. As certidoes que não apresentarem em seu teor, data de validade previamente estabelecida pelo órgão expedidor,

deveÍão ter sido expedidas até 90 (noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão, exceto os documentos

exigidos nos (item 9.5, alineas'b'e "c"), que deverão estar datâdos dos Últimos 30 (trinta) dias

9.23. Os participantes deverão encaminhar os documentos constânte no (subitem 9.4, alineas "c.1", "c.2" e 'e"), em

nome da empresa licitante e tamtÉm de seus socios, por força do artigo 12 da Lei n'8.429, de 1992, que prevê, dentre

as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibiçâo de contratar com o

Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual sela sócio majoritário

9.24. Em se tratando de micoempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restriÉo na comprovação de

regularidade Íiscal e trabalhista, seÉ assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, pronogável por igual período, para a

regularizaçâo da documentação, a realizaçáo do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão dê êventuais

certidôes negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

9.24.1. O prazo para regularização Íiscal e trabalhista será contado a pârtir da divulgação do resultado da fase

dê habilitação.

9.24.2. A pronogaçáo do prazo previsto podeÉ ser concedida, a critério da administração pública, quando

requerida pela licitante, mediante aprêsentação de justiÍicativa.

9.25. A não regularização da documentação, no prazo previsto na subcondiçâo anterior, implicará decadência do direito

ao registro de preços e à contrâtação, sem preluizo das sançóes previstas neste Edital, e facultará ao Pregoeiro convocar

as lrcitantes remanescentes, na ordem de classiÍicação.

9.26. Se a proposta não Íor aceitável, se a licitante não atender às exigências de habilitação, ou, ainda, em casos

especificos se a amostra for reJeitada, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na

ordem de classiÍicação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este Edital.

9.27. Constatâdo o atendimento às exigências Íixadas nêstê Edital, a licitante será declarada vencedora.

'10.1. Declarada a vencedora, o Pregoeiro abriÉ prazo de 30 (trinta) minutos, durante o qual qualquer licitante poderá,

de forma imediata e motvada, em campo póprio do sistema, manifestar sua intençâo de Íecurso.

10.1.'1. A Íalta de maniÍestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto à licitante

vencedora.

10.2. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo pópno do

sistema.

10.3. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deveÉ registrar as razões do recur§o, em campo prÓprio do

sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando as demais licitantes, desde logo, intrmadas a apresentar conÍanazÔes,

também via sistema, em igual prazo, que começará a coner do término do prazo da rêconente.

10.4. Para efeito do disposto no § 5o do artigo 109 da Lei n0 8.666/1993, Íica a vista dos autos do franqueada aos

interessados.

'10.5. As intençÕes de recurso náo admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão apreciados pela autoridade

competente.

10.6, O acolhimento do recurso implicaÉ a invalidação apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

10, DO RECURSO

í1. DA REABERTURA DA SE§§Á§ PUBLICA

1'1.1. A sessár pública poderá ser reabeÍla:
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11.1.1, Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão

pública precedentê ou em que seja anulada a pópria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos

anulados e os que delê dependam.

1 1.1.2 Quando houver eno na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor

nâo assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização Ílscal e

trabalhista, nos termos do art. 43, §10 da LC no 123/2006, Nessas hipóteses, serão adolados os procedimentos

imediatamente posteriores ao enceÍramento da etapa de lances.

1í.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

11.2.1. A convocação se dará por meio do sistema elêtrônico ('chat'), e-mail, de acordo com a fase do

procedimento licitatório.

11.2.2. A convocaçáo feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo

responsabilidade do licitante manler seus dados cadastrais âtualizados.

12.1. O ob.ieto destê Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótêse em que a

adjudicação cabeÍá à autoridade competente para homologaçã0.

12.2. A homologaçáo dests Pregão compete ao Prefeito Municipal.

'12.3. O objeto deste Pregão será adjudicado às vencedoras dos respectivos ilens.

13.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de

sua convocação, parâ assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela Íixado, sob pena de

decarr do direito à contratação, sem prejuizo das sançôes prêvistas neste Edital.

'13.2. Alternativamente à(s) convocaçâo(ões) para comparece(em) perante o órgão ou entidade para a assinatura da

Ata dê Registro de Preços, a AdministraÉo podeÉ encaminhá-la para assinatura, mediante conespondência postal com

aviso de recebimenlo (AR)ou meio eletrônico (e-mail), para que seja(m) assinada(s) no prazo de 05 (cinco)dias, a contar

da data de seu recebimento.

13.3. O prazo estabêlecido nos subitens anteriores para assinâtura dâ Ata dê Registro de Preços poderá ser pronogado,

por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencêdo(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente

aceito.

13.4. SêÉo formalizadâs tantas Atas de Registro de Preços quanto necessánas pana o registro dê todos os itêns

constantês no Termo de Referência, com a indicaÇão do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas

quantidades, preços registrados e demais condições.

13.5. O Prazo de Vigência da Ata de Registro de Preços seÉ de até 12 (doze) meses, contados a paÍtir da data de sua

assinatura, conÍorme determina o art. 12, do Decreto Federal n0 7892/2013.

14.1. Após a homologação da licitação, a licitante vencedora seÉ convocada para assinar o termo de contrato ou

instrumento equivalente.

14.2. O prazo de vigência e as condições de reequilibrio e/ou revisão de preços, observarâo as cláusulas contratuais ou

as disposiçóes constantes de rnstrumento equivalentê.

12. DA

í3, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

í4. DO INSTRUMENTO CONTRÀTUÂL OU OUTRO EQUruALENTE
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14.3. Dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o fomecedor registrado poderá ser convocado para

assrnaÍ o TeÍmo de Contrato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados dê sua convocação.

14.4. O prazo para assinatura do termo de conüato acima estabelecido poderá ser pronogado uma única vez por igual

período, desde que ocona motivo justitcado e aceito pela Prefeitura Municipal.

'14.4.'1. Altemativamente à convocação para a assinatun do termo de contrato, a Prefeitura Municipal poderá

encaminhá-lo para assinatura, mediante coneio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 5

(cinco) diâs útêis, a contar da data de seu recebimento.

14.4.2. A recusa injusüficada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retiraÍ o instrumento

equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, impoÍtaÍá na decadência do direito à contratação,

sem prejuizo das penalidades estabelecidas neste edital.

14.4.3. Por ocasião da assinatura do mntrato, será exigida a comprovação das condiçóes de habilitação

consignadas nestê Edital, âs quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência d0 contíato.

14.5. O Termo de contrato Anexo V deste Edital, ou instrumento equivalente, estabelecerá as hipóteses, prazo e

condi@s de prestação das garantias.

14.6. O presente Editâl fârá parte integrante do contrato, bem como seus ânexos e a proposta apresentada pela licitante

vencedora.

'14.7. Será designado um Fiscal para o contrato, que dêsempênhará as atribuiçoes previstas na lei.

14.8. E vedada a subcontrataÉo, cessão ou transfêrênciâ totel ou percial do objêto dêstê Prêgão.

14,9, Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, náo comprovar que mantém as mesmas condiçÕes

de habilitação, ou quando, injustiÍicadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser convocado outro licitante, desde que

respeitada a ordem de classiÍicaçã0, para, após a venÍicação da aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados

os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuizo das sançôes previstas neste Edital e das demais

cominações legais.

15.1 . As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Contrato ou outro instrumento,

anexo a estê Edital.

16.1. A licitante ficará impedida de licitar e contratar com a Administração e será descredenciada no SICAF, pelo prazo

de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado pâra a contratação e demais

cominações legais, nos sêguintes casos:

16,1 ,1 . Cometer fraude fiscal;

1 6. 1.2. Apresentar documento falso;

16.1.3. Fizer declaraçâo Íalsa;

16.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;

16.1.5. Náo assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido;

15. DO REfuUSTE

15.2. As contrataÉes deconentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, obedecidas às disposiçÕes

contidas no aÍt. 65 da Lei n'8.6ô6, de 1993 e no Decreto no 7.892, de 2013.

16. DAS SANçOES
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'16.1,6, Não assinar o contrato no prazo estabelecido;

1ô.1.7. Deixar de entregar a documentaçáo exigida no certame;

16.1.8. Não manüver a proposta;

16.1.9. Náo entregar amostra.

16.2. Para os Íins da sub condição, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90,92, 93, 94, 95 e 97 da

Lei no 8.666/93 e a apresentaçáo de amostra Íalsificada ou deteriorada,

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

impugnar este Edital.

17.2. A impugnaçâo poderá ser reâlizada por Íorma eletónica, por petição dirigida ou protocolada no endereço

www. bllcompras.com.

17,3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, dectdir sobre a

impugnaÇão no prazo de até dois dias úteis contados da data dê recebimento da impugnação

17.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data paÍa a Êalizaçâo do certame, exceto quando,

inquêstionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

17.5. Os pedidos de esclarecimentos reÍerentes a este processo licitatóno devêrão ser enviados ao Pregoeiro, até 03

(tres) dias úteis anterioÍês à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via

internet, no endereço www.bllcom ras m

17.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de

recebimento do pedido, e poderá requisitar subsidios formais aos responsáveis pêla elaboração do edital e dos anexos.

'17.7. As impugnaçoes e pêdidos de esclarecimentos nâo suspendem os prazos previstos no ceÍtame.

17.7.1. A concessáo de eÍeito suspensivo à impugnação ê medida excepcional e deverá ser motivada pelo

prêgoeiro, nos autos do processo de licitação.

'17.8. As rêspostas aos pedidos de esclarecimenlos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a

administraçâ0.

18,1 . À Prefeitura lVlunicipal compete anular este Pregâo por ilegalidade, de oficio ou por provocação de qualquer pessoa,

e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e

fundamentado.

18.1.1. A anulação do Pregão induz à da Ata de Registro de Preços, bem como à do contrato.

18.2. As licitantes não terão direito à indenizaçáo em deconencia da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o

direito do contratado de boa-Íé de ser ressarcido pelos encargos que tiveÍ suportado no cumprimento do contrato.

'18.3. E facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada

a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão postenor de inÍormação ou de documentos que

deveriam ter sido apres€ntados pan fins de classificação ê habilitação.

17, DOS ESCLARECIMENTOS E §Â IMPUGNAçÂO AO EDITAL

í8. FINAIS
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18.4. No julgamento das propostas e na fase de habilitaçã0, o Pregoeiro poderá sanar enos ou falhas que não altêrem

a substância das propostas e dos documentos e a sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado

em âta ê acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classiÍicaçáo e habilitação.

18.5. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta, eles serão considerados

como aceitos para efeito de julgamento deste Pregã0.

18.6. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certiÍicação disponibilizada pela ICP-Brasil,

nos termos da Medida Provisoria no 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em

relação aos signatários, dispensandose o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.

18.7. Aplicam-se às cooperâtivas enquadradas na situação do art. 34 da Lei n0 11.488, de í5 de junho de 2007, todas

as disposições relativâs às microempresas e empresas de pequeno porte.

18.8. Em câso de divergência entre normas iníra legais e as contidas neste Edital, prevalecerão as Últimas.

'18.9. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência da Administração, sem

prejuizo do disposto no art.4, inciso V, da Lei n010.520/2002.

19.1. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:

ANEXO I - Termo de Referência;

ANEXO ll - Modelo de Proposta de Preços;

ANExO lll - lvlodelos das Declarações de Habilitação;

ANEXO lV - lvlinuta de Ata de Registro de Preçosi

ANEXO Y - Minuta de contmto

20.1 . As questõ€s deconentes da execução deste lnstrumento, que não possam seÍ dirimidas administrativâmente, serão

processadas e julgadas no Foro da Cidade de 0BIDOS / PA, com exclusáo de qualquer outro, por mais privilegiado que

seja.

OBIDOS/PA, 08 DE NOVEMBRO DE 2022

tr
Marieta Pinheiro

PortaÍia no 68'1/2021

Í9. 00s ANEXOS

20. DO FORO
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCh DE AQUIS DE MEDICAMENTO

Registro de PrEo para a Contratação de Pessoa Juridica para Aquisição dê Mêdicamentos (Farmácia Básica,

Medicamentos Controlados e Material Técnico Descartável), para atender às demandas dos serviços

desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde.

1.2 Custo Estimado
Apurado:

R§ 19.783.680,45 - dêzonove milhões setecentos e oitenta e três mil, seiscentos e oitenta reais ê

quarenta e cinco centavos , o valor estimado íoi obtido com base em pesquisa realizada pela - SEMP0F

e tabela de preços máximos de medicamentos por princípio ativo, para compns e preço de Íábrica (PF)

e preço máximo de venda ao govemo (PMVG).

1.3 Base

Legal:

A contratação, objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal, integralmente, Lei Federal n' 10.520, de

2002; Decreto federal no 7.892/201.; Decreto Municipal no 504/2006. subsidiariamente na Lei Federal n"8.666/93

e suas alterações e Lei complementar no 12.]3/06 e demais normas pertinentes.

ExeÍcicio de 2022t20231.4 PerÍodo de Gontrataçao:

2.13 Secretaria: Secretaria lvunicipal de Saúde - SEi/SA

CNPJ: 1 1.884.818/0001-30

No 330End.: Rua Almirante Banoso

Cidade: Obidos Estado: ParáBaino: Centro

CEP: 68.250-000

Secretário(a) Municipal: Ana Elza de Andrade Tavares

Datalano 0110112021Decreto no: 002/2021

Os Fiscais serão designados através de portarias emitidas pelas secretarias requisitantes que estarâo em anexo Portaria

CAIO CESAR ALMEIDA DO AMARAL - SERVIDOR EFETIVO _ CPF NO 005,184.492-38_ PORTARIA N" 123/2022-

SEMSÁ/GÁB I

AUREO CID BOTELHO NEIO - SERY/DOR CONTRATADO _ CPF N" 519.825.625-68 _ PORTARIA N' 1NNO22-

SEMSÁ/GÁ8:

a)

Os Fiscais Íicarâo responsáveis pelo recebrmento, veriÍicação da qualidade dos produtos recebidos, Datare Atestar, assim

como avisar com 30 (trinta) dias de antecêdência do término do contrato ao(a) Sêcretário (o), para que o(a) mesmo(a)

tome as devidas providências a vigência do contrato.

I Objeto

1.1

Objeto:

2 - Solicitante

3 . Dos Fiscais
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b)

A fiscalizaçã0, da contratação sêrá exercida pelo(s) Fiscal(is), indicado(s) no reÍerido Termo de reÍerência ao qual

competirá: Receber e VeriÍlcar a qualidade do serviço prestado, Datar, Atestar, Vigência do Contrato e dirimir as dúvidas

que surgirem no curso da execução do contrato e de tudo dará ciência à Administraçâo;

c)
O(s) Fiscal(is) da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do

d)

A fiscalizaçâo de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fomecedora, inclusive perante terceiros,

por qualquer inegularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vicios redibitórios, ou emprego de matenal

inadequado ou de qualidade inferior, e, na oconência desta, não implica em conesponsabilidade da Administração ou de

seus agentes e pÍepostos, de conformidade com o art.70 da Lei no 8.666, de 1993;

e)

O(s) Íiscal(is) do contrato anotaÉ em registro próprio todas as oconências relacionadas com a execução do contrato,

indicando hora, dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que Íor

necessáno à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhândo os apontamentos à autorldade competente

para as providências cabíveis;

L..d Almoxarifado Central - Hospital Municipal

End Rua: Jose do Patrocínio N": 158

Baino Fátima Cidade: 0bidos Estado Pará

CEP 68.250-000

No horário das 08:00 às 14:00, nos dias de segunda à sêxta, êxcetos nos feriados Nacional, Estadual e lvlunicipal

A prêsente Licitação referente à aquisição dos Medicamentos (Farmácia Básica, Medicamentos Controlados e Material

Técnico Descartável), constantes dêste termo de referência, faz-se necessária devido à necessidade e garantia ao acesso à

saúde e de tratamento medicamentoso aos pacientes em acompanhamento ou tratâmento pelo Sistema Único de SaÚde (SUS),

através da Secretaria lvlunicipalde Saúde de Obidos, garantindo a assistência ao direito constitucional e obrigação do êstado em

assistir à todos quanto aos direitos à saúde e medicamentos de qualidâde previstos na Politica nacional de Medicamentos através

da Portaria N" 3.916 de 30 dê Outubro de í998 , como parte da Poliüca Nacional de Saúde, afim de promover açóes capazes de

auxiliar na melhoria das condições de assistência à saúde da população deste municipio, atravês do estado, por intermédio de

sêus entes, garantindo sua efetividade,

Dessa Íorma, a necessidade da presêntê licitação para o dêsenvolvimento das diretrizes do Plano Nacional de medicamentos,

toma-sê obrigatóna. Os medicamentos constantes neste termo de referência serão disponibilizados de Íorma racional a todos os

munícipes os quais serão atendidos no âmbito municipal em todas as unidades básicas de Saúde da Zona urbana e Zona Rural,

afim de garantir a necessána seguranp, eÍlcácia, qualidade dos medicamentos e o acesso da população deste municipio àqueles

medicamentos considerados essenciais.

contrato;

4 . Local para Entrêga dos ltens

5 - Justificativa do Fornecimento
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MAPA M DIA PREÇO - CONSOLIDADO (ORDEM ALFABETICA)

CIDO F LICO sMG

ACIDO SALICILICO sOMG PON,,IADA

r,,
úco

7

8

com imido 0,13

unidade 16,50

A contratação do objeto supracitado visa atendêr as demandas da Secretaria Municipal de Saúde pautadas no

de suas ações direcionadas à atençâo integral de saúde uma vez que, a saúde é um direito essencial e fundamentâl do seí

humano, cabendo ao Estado estabelecer as condiçÕes indispenúveis ao seu pleno exeÍcicio, assim há de sê garantir o eÍetivo

suporte no atendimênto a ím de abastecer a unidade de saúde com os medicamentos necessários sendo estes: a Farmácia

Básica, os Medicamentos Controlados e os Materiais Técnicos Descartáveis que dão supoÍte às ações de saúde e basilares na

regular realização dos procedimentos médicos, cuja Íalta significa intenupÉes constantes no tratamento, o que afeta a qualidade

de vida dos usuários e a credibilidade da prestação dos serviços públicos.

desenvolvimento

No

ITEM
DESCRTÇÃO OUANTIDADE UNIDADE

CUSTO

UNITÁRIO

1 ACICLOVIR 2OOMG 40 000,00 comprimido 0,4'l

ACICLOVIR 50mg/g CREME 7.500,00 tubo 2ôô

3 ACIDO ACETILSALICILICO lOOMG COP 90.000,00 comprimido 0,13

4 ACIDO ACETILSALICILICO SOOMG 30.000,00 comprimido 0,17

ACIDO ASCORBICO 5OOMG/sML SOL,INJETAVEL 10 000,00 ampola 1,22

6 ACIDO ASCORBICO C/20 ML 30.000,00 frasco 3,38

120.000,00

6.000,00

I ACIDO IRANEXAMICO 25OMG CP 20 000.00 compnmido 4,33

ACIDO TRANEXAIVlICO 5OOMG CP 20,000,00 comprimido Ãrô

11 Áctoo rnnrurxnurco 50MG AMp. c/5[/L 6 000,00 ampola 9,67

12
ACIDO VALPR

500tvG/cotúP
órco ou vALPRoATo DE soDlo 2soMG

20.000,00 comprimido 1,74

13
Fctoo vnlpRorco ou vALpRoATo DE soDto s00MG
25OMG/CAPS

20 000,00 0,83

14
ACIDO VOLPROICO OU VATPROATO DE SODIO 205

MG/SUSP.
1 000,00 frasco 10,18

15 ADENOSINA 6IVG/ML 400,00 ampola 3,84

to ADRENALINA 1MG/ML CX C/1OO 400,00 ampola 2,98

17 Ão loMLAGUA PARA INJEÇ 40 000,00 ampola 1,26

18 AGULHA DESCARTAVEL 13/0,45 CX C/1OO UND 10.000,00 carxa 0,23

19 AGULHA DESCARTAVEL 20X5,5 (CAIXA C/1OO UNID.) 10.000,00 carxa 0,23

20 AGULHA DESCARTAVEL 25X6 CX C/,IOO UNID 10.000,00 catxa 0,23

21 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 CX C/1OO 10.000,00 catxa 0,23

22 AGULHA DESCART VEL 3OX8 CAIXA C/1OO UND 14.000,00 catxa 0,23

14.000,00 catxa 0,23

ALBENDAZOL 4OOIVG COIUP 20.000,00 comprimido 0,73

25 ALBENDAZOL 4Omg/mI SUSPENÇÃO ORAL 10 000,00 Írasco 2,11

5.000,00 litro 11,92

ALENDRONATO DE Dto 70tvc 20.000,00 frasco

28 ALGODAO HIDR FILO ROLO sOOG 2.000,00 rolo 2'1,98

29 ALPRAZOLAM O,5MG 4.800,00 comprimido 2,00

30 ALPRAZOLAI\,,1 l lVG 6.000,00 comprimido 1,33

AIVANTADINA lOl]MG 2.000,00 comprimido 2,70

PLANILHAS RETIRAR EM EXCEL VIA E-MAIL: pmocplobidos@obidos.pa.qov,br

2

5

10

comprimido

23 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CAIXA CíOO UNID

24

26 ALCOOL 70% (11)
a1

31
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'1,) AIVICACINA íOOMG/2ML SOL, INJETÁVEL

e'
l o
|-

2.500 00 am la

4.000,00 ampola 2,1433 AIVICACINA 50MG/2ML SOL. INJETAVEL

4.000,00 ampola 1,8334 AMINOFILINA 240MG/10 l\,ÍL SOL. INJETAVEL

ampola 4,63AMIODARONA 150 NIG/3 l\,ll SOL.INJETAVEL ô00,00

20.000,00 compnmido 1,03AMI0DAR0NA 200ms

4,72
AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO

500MG+125MG
20.000,00 compnmido

90.000,00 compnmido 0,37AMOXICILINA SOOMG CP

Írasco 6,'13?o A[/OXICILINA SOMG/IVL SOL, ORAL 8.000.00

40
AMOXICILINA+CLAVULONATO DE POTÁSSIO

50MG+12,05/ML.SO
2.000,00 Írasco

5.000,00 frasco 7 ,7941 AMPICILINA 1G SOL. INJEÍÁVEL.
comprimido 0,82^,) AMPICILINA 5OOIVG 50.000,00

AMPICILINA 5OIVIG/ML SOL, ORAL 35.000,00 Írasco 7 ,04

44 ANLODIPINO BESILATO 1O[/G 50 000,00 comprimido 0,24

60.000,00 comprimido 0,1145 ANLODIPINO BESILATO 5MG

compnmido 1,1846 ANTIETANOL 25OMG 2 000,00

47
ATADURA DE ALGODÃO HOSPITALAR lOCM (ROLO

PACOTE C/12 UND)
2.000,00 pacote 7 ,04

48
ATADURA DE ALGODÃO HOSPITALAR 15CM (ROLO

PACoTEC/12 UNrD)
2.000,00 pacote 8,78

8,2449
ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO LARGURA lOCM
(PACOTE Cí2 UND.)

2.000,00 pacote

50
ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO LARGURA 15CM
(PACOTE C/12 UNrD)

2.000,00 pacote 12,18

51
ATADURA DE ALGODÂO ORTOPÉDICO LARGURA 2OCM
(PACOTE C/12 UNrD.)

2.000,00 pacote 16,32

52
ATADURA DE CREPE lOCM X 4,50M (18 FIOS/CM2 -

PACOTE C/12 UNID)
4.000,00 pacotê 7aa

ATADURA DE CREPE 12CM X 4,50M (18 FIOS/CM2 -

PACOTE C/12 UNrD.)
4.000,00 pacote 13,4s

54
ATADURA DE GESSADA 20 CI\,4-ROLO C/3 METROS CX

c/20R1
2.000,00 rolo 7,52

rolo 5,4755 ATADURA GESSADA 15C[/ X 3M (ROLO C/3M CX C/2ORL) 2.000,00

5,7056
ATADURA GESSADA HOSPITALAR 12CM (ROLO C/3

METR0S)
2.000,00 rolo

57 ATENOLOL lOOMG CP 50.000,00 comprimido 0,21

0,2058 ATENOLOL 50MG 50.000,00 comprimido

59
AVENTAL HOSPITALAR DESCARTAVEL TNT MANGA

LONGA (PCT C/10)
2.000,00 pacote 8,53

60 2.000,00 unidade 21,81
AVENTAL IMPERMEAVEL PARA LAVAGEM PVC EPI

LONGOUND

frasco 12,95bt 7.000,00

compnmido 2,10ot AZITROI\,4ICINA 5OO MG CPR 40.000,00

61,06bJ BABOSA (ALOE VERA) CREME 200,00 unidade

16,1864 BENZIL. BENZ, 1,2OO,OOOUI SOL,INJETAVEL 4.500,00 ampola

65 BENZIL. PROC. + PoTASS. 300.000 + 100.000 ui 800,00 ampola 17,60

800,00 ampola 8,1766 BENZILPEN. BENZ, 600,OOO UI SOL, INJETAVEL

7.000,00 Írasco 11,1567 BENZOIL[/ETRONIDAZOL 40MG/ML SO

3,63oÕ BICARBONATO DE SODIO 8,4% lOIUL 400,00 ampola

69 BIPERIDENO 2MG/COMP 6.000,00 comprimido 1,14

Jb

37

38

56,16

AZITROIVICINA 40MG/IVL SUSP ORAL



L

*l^fr**qffip
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS
CNPJ/MF no: 05. 1 31.1 80/0001 -64
CoMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

70 BISSULFATO DE CL0PIDOGREL 75NllG 30.000,00 com mido a'ra

É)J
lll

oa

1.800,00 compnmido 0,4371 BROI,/AZEPA[/ 3[/G
2.000,00 Írasco 38,9472 BUDESONIDA 50MG

2,613.000,00 comprimido73 BUPROPRIONA 150MG

7.000,00 ampola 1 ,1774 BUTILBROM, ESCOPOL. + DIPIRONA SOL. INJETAVEL

unidade 15,121.200,0075
CAIXA COLETORq PERFUROCORTANTE 20LT PACOTE

Ci1 UNID.
7.000,00 comprimido 0,1376 CAPTOPRIL 1 2,5IVG - COI/PRIMIDO

compnmido 0,'r540.000,0077 CAPTOPRIL 25 I\iIG CP
29,70800,00 Írasco78 CARBA[/AZEPINA 20 I\,IG/ML SUSPENSÃO ORAL

comprimido 0,68CARBAIUAZEPI NA 200|\,lG/COMP 30.000,0070

comprimido 2,0230.000,0080

16.000,00 comprimido 1,0981 CARBONATO DE LíTIO 3OOMG

100,00 comprimido 47,8382 CARVÃO \/EGETAL AWADO PÓ CAPS

60.000,00 comprimido 0,1383 CARVEDILOL 
,12,5[/G

300,00 comprrmido 43,3084 CASCARA SAGRADA 2OMG A 3OIVG

1.200,00 pacote 22,3885
CATETER INFANTIL TIPO OCULOS P/OXIGÊNIO PCT

c/10 uNtD
carxa 2,10CATETER JELCO N",I4 4.000,0086

5.000,00 caixa 2,1087 CATETER JELCO NO16

5 000,00 catxa 2,10ÕÕ CATETER JELCO N"18

5.000,00 catxa 2,1089 CATETER JELCO NO2O

2,10CATETER JELCO N"22 5.000,00 calxa90

5,000,00 catxa 2,1091 CATETER JELCO NO24

comprimido 1,4592 CEFALEXINA sOOIVG 70.000,00

frasco 16,59o1 CEFALEXINA SODICA SOMG/ML SOL ORAL 8.000,00

3.000,00 ampola 28,2194 CEFTRIAXONA 25OMG I,V, SOL, INJETÁVEL

2 000,00 frasco 49,4595 CETACONAZOL 20MG XAIVIPU 2olo

50.000,00 comprimido 0,5596 CETOCONAZOL 2OOMG CP
6,4213.000,00 bisnaga97 CETOCONAZOL 20MG/G CREIVE C/3OG

10.000,00 ampola 1,7298 CIMETIDINA 3OOMG/2ML SOt, INJETAVEL

100.000,00 comprimido 0,6399 CIPROFLOXACINO SOOMG

0,7812.000,00 comprimido100 CIIALOPRAIV 2OIVG

40.000,00 comprimido 3,28101 CLINDAMICINA 3OOi/G
2.3014 000,00 comprimido102 CLOBAZAM 2OMG

'10 000,00 comprimido 2,31103 CLOMIPRAMINA 
,IOMG

0,392 000,00 comprimido104 CLONAZEPAM O,5MG

7 000,00 compnmido 0,32105 CLONAZEPAM 2MG

5.000,00 frasco 16,30106 CLONAZEPAN 2,5 MG GOTAS

ampola 0,4150.000,00107
CLORETO DE POTASSIO

1 9, 1 %(2,5MECyML)SOL.TNJETAVEL
17,241.500,00108 CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUÇÃO NASAL
0,842.000,00 ampola109 CLORETO SODIO S.I.OgO/OAMPOLA COM lOML
4,5530.000,00 frasco110 CLORIDRATO DE AMBROXOL 15MG/sIVL INF. C/1OOML

30.000,00 frasco 4,51111
CLORIDRATO DE AMBROXOL XPE ADULTO 30MG/IVL

FRASCO C/1OOML

30.000,00 compnmjdo 0,42112 CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG
'10.000,00 comprimido 1,71113 CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 75MG

comprimido 1,464.000,00114 CLORIDRATO DE BUSPIRONA lOMG
1,3014 000,00 comprimido'1 15 CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25IVG/CO[/P

CARBAIMAZEPINA 4OOIVG

frasco



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS
CNPJ/MF no. 05.'l 31.'1 80/0001-64
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CLORIDRATO DE LIDOCA|NA lOOM IAEROSOL

d*

C)

Fi

'l 16 200,00 frasco 171,

compnmido 't,196.000,00CLORIDRATO DE IUEMANTINA 1 OI\,lG/COIVP
2,1410.000,00 comprimido118 CLORIDRATO DE METILFENIDATO lOMG
0,6214 000,00 comprimidoCLORIDRATO DE SERTRALINA sOMG119
1,7512.000,00 compnmido120 CLORPROMAZINA lOO MG

1,0610.000,00 comprimidoCLORPROMAZINA 25MG121
frasco 15.584 000,00122 CLORPROIVAZINA 4MG/IVL

10,02400,00 ampola123 CLORPRO[/AZINA 5IUG/IVL AMP
0,13120 000,00 comprimido124 COIVPLEXO B COMPRIMIDO

ampola12.000,00COIVPLEXO B SOL, INJETAVEL125

50,994.000,00 pacote126
RESSA DE GAZE 1OO% ALGODÃO, NÃO ESIERIL

05 DOBRAS CAMADAS 7,5 X 7.5 CIV 15 FI

COÍÚP

1 200,00 ampola 18,27127 DECANOATO DE HALOPERIDOL 5MG/ML

30,95800,00 ampola128
DECANOATO DE HALOPERIDOL 70,52MG 1ML SOL.

INJETAVEL
ampolâ 'r.ra6.000,00OESLNI.IOSIOEO 0,2 MG/ML SOL, INJETÁVEL129

4,4635.000,00130 DEXAIVETASONA 0,1 MG/[/L ELIXIR

bisnaqa ó,tl30.000,00131 DEXAIVETASONA 0,1 % CREME
0,9380.000,00 comprimido132 DEXCi/ETASONA 4MG CP

10.000,00 ampola 4,74133
0,3210.000,00 compnmidoDIAZEPAM lOMG/COMP'134

0,3110.000,00 comprimidoDIAZEPAM 5MG
ampolaDIAZEPAM 5Mq/MI SOLUÇÃO INJETÁVEL 4.000,00136

4,252.000,00 ampolaDIAZEPAN 1O MG/ML- INJ137

comprimido 0,13120.000,00'138

2,0010.000,00 ampolaDrcLOFENrcO SÓDICO 75MG SOL. INJETÁVEL139
Írasco 8,7115.000,00140 DICLOFENACO SODICO GTS lOML

0,356.000,00 compnmidoDIGOXINA O,25MG141
0,1840 000,00 comprimido142

frasco 2,1330.000,00143 DIMETICONA GTS
0,42140 000,00 comprimido144
3,6740.000,00 frasco145

DIPIRONA SODICA SOOMG

ampola 2,7320.000,00DIPIRONA SODICA 5OOMg/MI SOLUÇÃO INJETÁVEL146
compnmido o.l51800,00147

compnmido o,tt1.000,00148 D0NEZEPILA 5[,1G

ampola 13,07400,00149 DOPAMINA 5[/G/ML lOML SOL.INJ VEL
6,231.800,00 comprimido150 DULOXETINA 30MG

comprimido 0,1640.000,00ENALAPRIL lOMG151

comprimido 0,2240.000,00152 ENALAPRIL 20MG
3,23400,00 ampolatcJ EPINEFRINA 1G/1 ML SOL.INJETAVEL
4,411.000,00 unidade154 EOUIPO túACROGOTAS

ampola 4,624.000,00155 ERGOTA[/lNA 1 [,,1G SOL.INJET VEL
comprimido

,)10
30 000,00tJo ERITRO[/ICINA 5OO IVG COMP

10,7815.000,00 Írasco157 O ORALERITROMICINA 50[/G/ML SOLU
0,856.000,00 compnmido'158 ESCITALOPRAM 1O MG

156,02100,00 comprimidoESCITALOPRAM 20MG159
15,7810.000,00ESPARADRAPO DE TECIDO lOCM X 4,5 M.UND160

comprimido10.000,00ESPtRAT\,1rCr NA 500MG 1.500.000U1161 7,05
1 .>O

40.000,00 comprimido162 ESPTRONOLACTONA 25MG
1,6330.000,00 comprimidotoJ ESPIRONOLOCTONA lOOMG

.5.r-'

ub

117

frasco

DEXAMETAZONA 4MG/ML INJ

DICLOFENACO DE SODIO 50MG

DIIVETICONA 40MG

DIPIRONA SODICA SOOIVG/ML SOL.ORAL

DONEZEPILA lOMG

rolo



$\clt)4l 0.( rc'
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS
CNPJ/MF no. 05. 1 31.1 80/0001 -64
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ESPIRONOLOCTONA 25IUG

P

30.000,00 c0m rimido 0,55

5
tll

(i

ampola 2,59600,00165 ETILEFRINA lOMG/ML SOL.INJE úVer
compnmido 0,8414,000,00tbb FENITOINA SODICA 1OO MG

o1,200,00 ampola167 DICA 50MG,T/L SOL, INJETAVELFENITOíNA SO
comprimido 0,7130.000,00168

ampola b,/J200,00INJET L

15,712.000,00170 FENOBARBITAL 4% GOTAS
Írasco 9,195 000,00171 FENOTEROL 5MG, SOL, ORAL

calxa 142,19600,00172
FIO CATEGUTE SIMPLES C/AG 3 CM NO4-O- CAIXA C/24

UNID

600,00 carxa 142,19173

caixa 71,72400,00174
FIO MONONYLON C/AGULHA CORTANTE 4CM NO 2-O

CAIXA C/24 UNID

71,72400,00 catxa175
FIO MONONYLON C/AGULHA CORTANTE 4CM N'3.0-
CAIXA C/24 UNID

ampola 2,53200,00t/o FITOIVIENADIONA; VITAIVINA-K" CX C/25 AMP
30,65200,00 frasco177 FIXADOR CITOLForcotoo l,tL

frasco 33,09700,00178 FIXADOR CITOLOGICO
2,1960.000,00 comprimido179 FLUCONAZOL 150 MG COMP
0,4112.000,00 comprimido180 FLUOXETINA 20IMG

ampola 29,90FOSFATO DISSODICO DE BETAIUETASONA + DIPROP

DE BETAMETASONA + sMG/ML + 2MG/ML
181

29,23400,00 pacote182 FRALDA GERIATRICA TAi/ANHO G PACOTE C/6 UNID
pacote 29,23400,00FRALDA GERIATRICA TAMANHO GG C/6 UNID183

3'1,33500,00 pacoteFRATDA INFANTIL TAMANHO M
pacote 27,22500,00a oÃ FRALDA INFANTIL TAMANHO P

29,33600,00 pacote186 FRALDA TAMANHO G
8 000,00 ampola 4,18

comprimido 0,4740.000,00188 FUROSEMIDA 40MG
4,603.000,00 comprimidoGABAPENTINA 3OOMG'189

1,1310.000,00 comprimido190 GARRA DO DIABO (HAPARGO)

rolo 70,331.000,00't91 GAZE TIPO OUEIJO COM 13FIOS,8 DOBRAS DE

91Ct\,4X91M
15,99700,00 litroGEL P/ ULTRASSONOGRAFIA FCO C/ lKG192
5,671.000,00 ampolaíô1 GENTAIVICINA lOMG SOL, INJETAVEL
6,691.000,00 ampola194 GENTAI\iIICINA 20MG SOL.INJ
6,1í8.000,00 ampolaGENTA[/ICINA 40IÚG SOL.INJ
6,134.000,00 ampolaGENTAIVICINA SOIVG SOL,INJ,

28,67400,00 frasco

ampola 0,5220.000,00GLICOSE 25%
ampola 0,5120.000,00loo

0,5'120.000,00 ampolaGLICOSE 50% SOL, INJ 1O [41

unidade201
GLICOSIMETRO (DE FACIL UTILIZAÇAO E

NAVEGACÃO)TIPO ON CALL PLUS-UNID
compnmido 1,40

46,12300,00

14 000,00202 GLOBAZAM lOMG
18,35'1.500,00 frasco203 GUACO 0,5 CU[/ARINA XP

comprimido 0,9012.000,00HALDOL 1IúG204
1,ô012.000,00 comprimido205 HALDOL 5MG

frasco 8,044.000,00206 HALOPERIDOL 2%/GOTAS

164

FEN0BARBITAL 1 00mq COMPRIMIDO

FENOBARBITAL 1 00mq/ml SOLUÇÃO

frasco

FIO CATEGUTE SIMPLES C/AG 4CM N'3-O-CAIXA C/24

UNID

2.500,00

184

187 FUROSEMIDA l OIVG/ML 2ML SOL. INJETAVEL

195

196

197 GLICEROL 120MG/ML SOLUÇAO

198

GLICOSE 5%

200



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS
CNPJ/MF n': 05.í 3í.180/0001-64
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

d
207

HEPARINA rcA 5000ut/ML s.t
ISOLU O INJETAVEL 600,00 am la 15,17

ampola 15,191.500,00208
4,9530.000,00 frasco209 HID. ALUMINIO 61,OsIVG/ML SOL. ORAL

20 000,00 Írasco 5,70210 HID. I/AGNESIO 
,I2OOMG 

SOL. ORAL
9,72400,00 ampola211 HIDRALAZINA 25MG/ML

comprimido 0,'t 't212

Írasco 5,79213 HIDROCORTIZONA 1 OOMG SOL.INJETAVEL 3.500,00

4.000,00 frasco 10,51214 HIDROCORTIZONA SOOMG SOL. INJETAVEL

10.000,00 bisnaqa 15,97215 HIDROCORTIZONA ACETADO lOMG/G1%CREME

40.000,00 cápsula 0,79lto HORTEú
140.000,00 compnmido 0,35211 IBUPROFENO 3OO[/G

218 IBUPROFENO 50Mq/MI SOLUÇÃO ORAL 40.000,00 frasco 2,65

140.000,00 comprimido 0,37219 IBUPROFENO 600MG

ampola 760,47IMUNOGLOBULINA ANTI RH (D) 100,00

221 IODOPOLIVIDONA DEGERIVANTE 1 LT 2.000,00 litro 52,67

52,67IODOPOLIVIDONA TOPICO 1 LT 2.000,00 litro

6.000,00 frasco 2,71223 IPRATROPIO 0,25 MG/ML S.INAL

ITRACONAZOL 1OO IVG 14 000,00 comprimido 7,28

225 IVERIUECTINA 6IVG, 20.000,00 comprimido 3,68

5,17226
JALECO DESCARTÁVCI TU TruT, SEM MANGA, TAM

IVEDIO UNIDADE
1.500,00 unidade

227 KETALAR lOOIVG/1OML 300,00 frasco 44,95

228
KIT COMPLETO ADULTO DE APARELHO P/ AFERIÇÃO
DE PRESSÃO ARTERIAL

250,00 kit 176,48

229
KrT COMPLETO TNFANTtL DE APARELHO P/AFERTÇÃ0

DE PRESSÃO ARTERIAL
150,00 kit 156,82

ZÕU KIT PAPANICOLAU G 1.000,00 kit 8, 19

231 KIT PAPANICOLAU IV 1.000,00 kit 8,52

232 KIT PAPANICOLAU P 1.000,00 kit 8,32

233 KOLAGENASE GEL 2 000,00 bisnaoa 31,17

38,32LACTULOSE ô67À/G/ML XP 600,00 frasco

235 LAMINA DE BISTURI NO23 CX C/100 UNID 200,00 caixa 64,52

236 úIT,IIUA OE BISTURI N"24 CX CíOO UNID 200,00 carxa 64,52

1,06LAMOTRIGINA'100t\,4G 4.000,00 compnmido

238
LANCETA AUTOMATICA PARA PUNÇÃO CAPILAR C/1OO

UNID.
1.000,00 catxa

239 bisnaga 10,65
LAURILSULFATO DE SODIO; SORBITAL - MINILAX
714[/G+7,7[/G CX C/7

1.000,00

LEVODOPA + BENSERAZIDA lOOMG + 25MG COMP 12.000,00 compnmido 3,16

241 LEVODOPA+BENSERAZIDA 2OOMG+5OMG/CP 12.000,00 compnmido 4,22

242 LEVODOPATCARBIDOPA 25+250t\,1G/CP 4.000,00 comprimido

compnmido 1,32243 LEVOFLOXACINO 5OOIVIG 50.000,00
1'70244 LEVOi/EPROIüAZINA 1 OOMG 4.000,00 compnmido

245 LEVOMEPRO[/AZINA 25 MG 4.000,00 comprimido 1,42

246 LEVOMEPROMAZINA 4OMG GTS 4.000,00 29,42

carxa 13,90
LEVONORGESTREL 0,15 + ETINELESTRADIOL O,03 MG

ct21
400,00

4,01LEVONORGESTREL O.75MG 400,00 comprimido

8,16249 LtDocAtNA 2% S.V. 20i/L S.t 16,000,00 frasco

250 LIDOCAíNA CLORIDRATO 1 OOMG/ML AEROSOL 250,00 frasco 259,50

'r\
:'.' 'à

HALOPERIDOL

HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG 140.000,00

40,28

240

frasco

247

248



NlciLit

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS
CNPJ/MF no: 05.1 3í. í80/0001-64
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

rn '' "

)3o

251 LIDOCAINA GEL 2% 14.000 00 bis 8,17

0,16100.000,00 comprimido252 LORATADINA lOMG

35.000,00 frasco 8,23LORATADINA 1 mq/ml fqROPE
compnmido 0,25LOSARTANA POTASSICA 50MG 200.000.00254

35.000,00 frasco 4,61255
MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML

SOLUÇÂO ORAL
compnmido 0,24100.000,00256 IV1ALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG

2.000,00 o?o257 IVALEATO DE TIIUOLOL 0,5%
ampola 14,328.000,00258

comprimido 0,1960.000,00259 I/EBENDAZOL lOOIVG

frasco 2.4620.000.00260 MEBENDAZOL 20IVG/ML SOL,ORAL

compnmido 0,28200.000,00261
200.000,00 comprimido 0,28262 METFORMINA 85OI\,IG

comprimido 1,'104.000,00loJ METILDOPA 250MG

60.000,00 compnmido 0,28264 METOCLOPRAMIDA 1O MG

5.000,00 ampola 1,25265 METoCL0PRAMIDA 1 0ms/2ml INJETAVEL
2,1720.000,00 Írasco[/ETOCTOPRAMIDA 4MG

bisnaqa 17,6610.000,00267 METRONIDAZOL + NISTATINA CRE[/E VAG

14.000,00 bisnaqa 11,21268 IVETRONIDAZOL 100/o CREME VAG.C/1OAPLlC

comprimido 0,37[/ETRONIDAZOL 250 MG 100.000.00269
12,664.000,00 ampola270 [/ETRONIDAZOL 4OOMG,í OOML SOL, INJETAVEL

10 000,00 bisnaga 14,08271 MICONAZOL 20lo CREM. VAG. Cí0 APLIC

bisnaqa 4,53272 I./ICONAZOL 2%CREM.DERM 16.000,00

15,55400,00 ampola273 MTDAZoLAN 1 5MG/3ML (CONTRoLADO)
20.000,00 comprimido 0,82214 MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 5 MG

800,00 ampola 14,48275 MORFINA lOMG INJETAVEL

8,351.000,00 ampolatto N.BUTITBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20IVG/ML

6.000,00 ampola 0,85277

ampola 19,12278 NALOXONA 0,4/ML 1.800,00

comprimido 2,6730.000,00279 NAPROXENO 5OOMG

20.000,00 bisnaga 3,78280 NEOMICINA + BACITRACINA ZINCICA POMADA

compnmido 0,15NIFEDIPINO lOMG (SUBLINGUAL) 30.000,00281
0,4140.000,00 compnmido282 NIÊEDIPINO 20 MG

140.000,00 compnmido 0,22283 NI[/ESULIDA lOOMG

3,6130.000,00 frasco284 Nllr/ESULIDA 50mg/ml GOTAS
16.000,00 frasco 7,32aoÃ NISTATINA 1 OO.OOOUI/[/L SOL,ORAL

pote 46,172.000,00286 NITROFURAZONA POMADA 2IVG C/sOOGR

20,384.000,00 bisnagatót NITROFURAZONA POMADA 2[/G/G 30IVG
Ãro200,00 ampola288 N ITROGLICERINA 5l'/G/ML

ampola 13,09NORADRENALINA 4MG 250,00289
ampola 8,87290 NOREPINEFRINA 2[/tG 250,00

ampola 37,12600,00291
NORETISTERONA 5OMG + VAL.ESTRADIOL 5MG SOL.

INJETÁVEL
comprimido 3,81OLANZAPINA 5IVG 800,00)a)

2,722.000,00 comprimido293 OLANZAPINA, 2,5IVG
6,0210.000,00 frasco294 OLEO MINERAL 100m1

80.000,00 comprimido 0,22295 OIVEPRAZOL 20 IVG

296
10,22

2 000,00

8.000,00 | ampola297

OMEPRAZOL 40 [/G SOL,INJETAVEL

ONDANSETRONA INJ, 8MG/ML
0,724.000,00 i comprimido298 OX{LAIO DE ESCITALOPRAM 5l\,1G

64.12

Írasco

I\4ANITOL 2O% SOLUÇÃO INTRAVENOSA 250IML

METFORMINA 5OOIÚG

266

N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA

ampola



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS
CNPJ/MF no: 05.131. 180/0001-64
COMISSÁO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

299 OXCARBAZEPI NA 3OOI\,4G

Nlc,P4I

3l,o
o
(,

'14.000,00 c0m mid

compfimido --{i{í514.000,00300
1,7250.000,00 Írasco301 PARACETAMOL 2O0mÚNI SOLUÇÃO ORAL

140.000,00 comprimido 0,30PARACETAIVOL 5OOMG CP302
1,408.000,00 comprimido303 PAROXETINA 2OIVG/CP

14,052 000,00 pote304 pn51 9131a 1pN) (OX|DO DE ZINCO)

2.500,00 frasco 16,47305 PASTA DAGUA(FN)
4 000,00 ampola ll.oa306 PENIC- CRISTAL 5,OOO.OOO UI

PERTCTAZTNA 4% SOLUÇÃO ORAL 400,00 Írasco 41,93307

40.000,00 comprimido 0,78308 PERMANGANATO DE POTASSICO

1.000,00 frasco 71,18309 PERMANGANATO DE POTÁSSICO lOOI\4G PO

15.000,00 frasco 8,12310 pERMETRTNA 5%(50MG/ML)LOÇÃo CREM0SA 60ML
comprimido 0,26311 PIRIIUETAMINA 25MG 60.000,00

14.000,00 frasco 14,14312 POLIVITAMINAS 1,34 MG/ML SOL ORAL

140.000,00 comprimido 0,50JIJ
2,93314 PRAIUIPEXOL O,25MG 8.000,00 compnmido

14 000,00 Írasco 8,24315

0,60316 PREDNISONA 20MG 140.000,00 compnmido

6 000,00 comprimido 4,27317 PREGABALINA SOMG

318 PREGABALINA 75MG 6.000,00 comprimido 3,44

319 PROI/EIAZINA 25MG 12.000,00 comprimido 0,53

6 000,00 ampola 6,23320 PROIVETAZI NA 25MG/IVL SOL, INJETAVEL

321 PROPANOLOL lOMG 40 000,00 comprimido 0,21

322 PROPANOLOL 40MG CX C/5OO 200.000,00 comprimido 0,13

1,25?.)? QUETIAPINA 2[/G 2.000,00 comprimido

324 RANITIDINA 150 140.000,00 comprimido 0,33

325 RANITIDINA 25 MG/ML INJ 20.000,00 ampola 1,54

326 RISPERIDONA 1 IVG 26.000,00 comprimrdo 0,70

327 comprimido 0,68RISPERIDONA 2 MG 26.000,00

328 RISPERIDONA 3MG 26.000,00 comprimido 0,77

329 SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL 30.000,00 pacote ))A
330 SALBUTAI\,4oL 4 IVG/ML SO 1OO IVL 30.000,00 frasco 2,46

331 100,00 60,99
11n SCALP N'25 CX C/1OO 100,00 catxa 60,99

60,99100,00
,,,, ]l SERINGA DESC. 05I/L S/AG 10.000,00 unidade 0,54

JJ5
SERINGA DESCARTÁVEL lOML C/AGULA 25 X 7 . CX
C/250UNID

12.000,00 carxa 1,21

JJO
SERINGA DESCARTÁVEL 

.IOML 
S/AGULHA. CX

c/250uNtD
10.000,00 calxa 0,79

1,5733t 12 000.00 unidade
338

SERINGA DESCARTÁVEL 20ML S/AGULHA

SERINGA DESCARTAVEL 3 ML S/AGULHA CX C/5OOUND 12.000,00 0,46

33S 1.800,00 cetxa 125,54
SERTNGA,DESCARTÁVEL P/ TNSULINA I 00Ur(1 ML)C/
AGULHA FIXA DE 12,7MM

comprimido 0,15340 SINVASTATINA 1Ol\,lG CX C/sOO 140 000,00

comprimido 0,25341 SINVASTATINA 2OIV1G CX C/5OO '140.000,00

unidade 1,35342 SONDA URETRAL NOlO 600,00

343 soR0 FrstoL0Glco 0,9% 100túL s/F 30 000,00 Írasco

344 30.000,00 Írasco 13,82SORO FISIOLOGICO 0,9% 250|\,lL S/F

345 60.000,00 Írasco 22,20SORO FISIOLOGICO 0,9% 5OOIUL S/F

I 16

OXCARBAZEPINA 6OOIúG

POLIVITAMINAS COMP

PREDNISONA 1,34MG/ML SOL,ORAL,

SCALP NO23 CX C/1OO UNID caixa

SCALP N'27 CX C/1OO UNID carxa

caixa
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346 SORO FISIOLOGICO 5OOML S/A P/IRRIGA 0
SORO GLICOFISIOL GICO 500m1

<L

40.000,00 frasco

20 000,00

22,20

frasco 27,13

12,1020.000,00 frasco347

SORO RINGER C/LACTATO SOOML SIST. FECHADO

SUCCINILCOLINA SOOMG OU CLORETO DE

SUXAMETONIO 5OOMG CX C/10

348

350

349

S0RO GLICOSADO 5% 500m1

ampola

10.000,00

800,00

0,42351 SULFA+TRIMET,4OO+80[/G CX C/2OO 20.000,00 Írasco

20.000,00 frasco 8,99

comprimido 0,413s3 60.000,00

9,12354 SULFADIAZINA DE PRATA lOIVG/G 30.000,00 bisnaga

ampola 1,41355
SULFATO DE ATROPINA 0,25m9/ml S0LUÇÃO
INJETAVEL

J5b SULFATO DE IVAGNESIO 1O% SOLUÇÃO INJETAVEL 200,00 ampola 2,07

357 SULFATO DE MAGNESIO 50% SOLUÇAO INJETAVEL 200,00 ampola 9,62

358 SULFATO DE I\,,IAGNESIO INJ,20% 200,00 ampola 3,12

54,79359 SULFATO DE SALBUTAMOL AEROSOL ORAL 1.000,00 frasco

360 SULFATO DE ZINCO lOMG 30.000,00 cápsula

36'1 suLFATo FERROSO 25mg/mt S0LUÇÃ0 ORAL 30.000,00 frasco

3,23

6,05

JõI SULFATO FERROSO 40 MG COMP 200.000,00 compnmido 0,22

JbJ TARTARATO DE BRIMONIDINA O,OO4% '1.700,00 frasco 75,45

364 4 000,00 ampola '13,94

Jb5 TETRACICLINA 5OOIUG 50.000,00 comprimido 0,55

366 TIABENDAZOL 5OOMG 30.000,00 comprimido J.J\,)

Jb/ TIABENDAZOL 5OIVG/ML.SOL,ORAL 30.000,00 frasco 4,21

368 TIRA PARA TESTE DE GLICEIVIA CAPILAR CX C/50 UNID 8.000,00 catxa 50,67

Jbv TOPIRAMATO lOOMG 12.000,00 compnmido 1,23

370 TOPIRAMATO 25MG 10.000,00 compnmido 1,42

371 TOPIRAi/ATO DE 50MG 6.000,00 comprimido ,'to
372 TRAMADOL,lOOMG SOL,INJ ampola 12,212.000,00

373 TRAIVADOL 50MG/ML 4.000,00 ampola 12,24

374 TRAVOPROSTA O,OO4% 7.000,00 frasco 35,77
3t5 VASOPRESSINA 2OU/IVL 800,00 ampola 39,12

J/b VIGABATRINA 5OO[/G 1.000,00 comprimido 7,50

ZOLPIDEIV lOMG 2 000,00 comprimido '1,30

378 comprimido 0,10glibenclamida 5 mg 120.000,00

As despesas deste TERMO DE REFERÊNCIA oconeÉo por mnta das classiÍica@es funcionais constantês da Lei Orçamentária

Anual de 2022.

2424 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:

PROJETO/ATIV|DADE: 10 301 0003 2.027 - À/ANUTENÇÃO DO FUNDO MUN|C|PAL DE SAÚDE

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

PROJETo/ATTVTDADE: 10 301 0003 2.028 - MANUTENÇÃ0 DA ATENÇÃO PRtMARTA

ELEMENTO OE DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

PRoJETo/AT|V|DADE: 10 301 0003 2.029 - MANUTENÇÃo D0 PRoGRAMA FARr\,rACrA BASTCA

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

PROJETO/ATIVIDADE: 10 302 0003 2.035 - ASSISTENCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL DE MEDIA E ALTA COMPL - MAC

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

C'

t,:c,
ç1i

frasco 16,02

60,03

SULFA,+TRIMT.4O+8i/G/ML SO

SULFADIAZINA 5OOMG

7.000,00

TENOXICAI'/ 20lUG SOL. INJETAVEL

7 . Da Fonte de Recurso



cN F4
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS
CNPJ/MF no. 05. 1 31.1 80/000í -ô4
COIVIISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

-.3

.U

!Ú
ií.. 3 /9

a)

Recrutar em seu nome, e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, os empregados necessários à perfeita execução

do fomecimento, cabendolhe efetuar todos os pagamentos, inclusive dos encargos previstos na legislação trabalhista,

previdenciária e Íiscal e quaisquer ouúos decorrentes da sua condição de empregadora;

Atender, com a diligência possivel, as detêrminaçoes do gêstor, adotando todas as providências necessárias à

regularização de faltas e irregularidades veriÍicadas;

d) lndenizar o contratante por quaisquer danos causados aos serviços, por seus empregados, Ílcando este autorizado a

descontar o valor corres ondente dos amentos devidos à CONTRATADA

Comunicar, formalmente no prazo máximo de até 48 (Suarenta e oito) horas que antecede a entrega dos meCicamentos,

ao CONTRATANTE, eventuâis oconências como inlenupção ou possível atraso na entrega ou execução do serviço:e)

0 Entreqar o objeto deste Termo de Referência no endereço indicado no ltem 4 - (4. Local para entrega dos ltens);

s)

Entreqar o objeto deste Termo de Referência no Prazo Máximo de até 10 (Dez) dias úteis, a contar a partirdo rêcebimênto

da Ordem de Forneclmento, assinada pelo(a) Solicitante e Secretário(a), em estnta observância das especificações do

Edital, e Termo de Referência.

h)

Todas as despesas diretas e indiretas, fretes, tributos, taxa de administração, encargos sociais, encargos trabalhistas,

fiscais, comerciais, deslocamento de pessoal, prestaçâo de garantia, Sêguro, transportê até o destino e demais encargos

de qualquer natureza necessários ao cumprimento integral do objeto deste contrato, nada mais sendo válido pleitear a

esse título;

Fornecer garantia formal para o objeto, contra qualquer inegularidade de manuseio e vício de utilizaçã0, não podendo ser

salvo nos casos em que pela natureza do produto a validade sêja menor que a do prazo acima

i)

onze mesinferior a 11

Reparar, corrigirou substituir, no total ou êm parte, o objeto do contrato em que se veriÍicarem vicios, defeitos, incorreções,

danos decoÍrentes resultantes da execução do serviço Contratado, de acordo com os artigos 12,13,18 e 26, do Código

de Defesa do Consumidor (Lei n0 8.078, de 1990);

Caso os materiais não estejam de acordo com as exigências editalícias, a CONTRATADA deverá refazer ou

objeto em questão, no prazo Máximo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da NOTIF

CONTRATANTE, sob pena de aplicação das penalidades estabelecidas no Contrato;

Por ocasião da entrega, a CONTRATADA deverá avisar antecipadamente a CONTRATANT

do funcionário da CONTRATÀDA respônsável pêlâ êntrêga dos matêriais,

substituir o
rCAÇÃo da

E sobre: data, hora e nome

tfc

8 - ObrigaÉes

8.'t ObÍigaçôes da C0NTRATADÀ

A CONTRATADA obriga-se a:

Cumprir todas as exigências do Edital, Contrato e do Termo de Reíerência

b)

c)

citado, inclusive com sua substituição quando necessário, sem ônus para a contratante, e/ou garantia a ser considerada

será aquela do fabricante ou representante, cabendo-lhe a responsabilidade de solicrtar a substituição, quando verificar

qualquer deÍeito de fabricação;

i)

k)

r)
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m)
Atender prontamente, exclusivamente neste municipio a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto do

Presente Termo dê Referência ê Edital de Licitação;

n)
lvlantêr, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigaçoes âssumidas, lodas as condições de

habilitaçâo e qualiÍicação exigidas na licitação;

o)
Não transfenr a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obriga@es assumidas, nem subcontratar

qualquer das prestações a que está obngada, exceto nas condiçÕes autorizadas pela autondade competente;

p) Qualquer solicitaçâo feita pela CONTRATADA, em que possa alterar o termo do Contrato ora aÍirmado, a CONTRATADA

deverá comunicar a Contratante via oficio, juntamente com seus documentos que possam argumentar devida alteração,

para que o(a) Gesto(a) possa encaminhada via Oficio à Comissão Permanente de Licitação, para selam tomadas as

devidas providências cabiveis a solicitação ora prelendida;

q) A CoNTRATADA deverá aceitar, mediante solicitaçâo da CONTRATANTE, que se procedam às mudanças nos dias e

horános de entrega dos matenais, sempre que houver necessidade;

r) As empresas deverão apresenlar e incluir nos seus respectivos envelopes de proposta Comprovante e/ou Declanação de

íuncionamento expedida pela Agênciâ Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, de acordo com o disposto nos artigos

1o e 2o da lei 6.3601/6, bem como disponibiliza-lo a qualquer momento quando solicitado pela contratante.

s) Fomecer o quantitativo total constantes na ordem de fomecimento, sob pena, das sanções previstas na Lei no 8.666/93

0 E de responsabilidade da contrata as dêspesas relâcionadas ao transporte dos medicamentos até o local de entrega

mencionado no item 4 deste termo de referência.

A Contratante obnga-se a

a)
Comunica a COI{TRATADA através de telefonêma, E-mail ou OÍicio, sobre a necessidade do serviço: por meio de emissão

de Ordem de fomêcimento (O.F)

b)
Procêder a emissão da Ordem de Fomecimento (O.F) devidamente assinada e data pelo pelo(a) responsável pelo setor

de compras e Secretário(a) Municipal.

Proporcionar todas as Íacilidades, reÍerentes aos trâmites de solicitação, para que o fomecedor possa cumprir suas

obrigaçóes dentro das condições estabelecidas no contrato;

d) Participar ativamente das sistemáticas de supervisã0, acompanhamento e controle de qualidade no momento da entrega;

e)
NotiÍicar formalmente a empresa, sobre imperfeiçoes, Íalhas ou inegularidades constantes de cada um dos itens que

compoem o objeto deste termo, para que sejam adotadas as medidas conetivas necessáriasi

0 Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos colaboradores da CONTRATADA;

s)
Estabelecer normas e procedimentos de acesso às suas instalaçÕes para substituição de cada um dos itens que compõem

o objeto deste termo;

h)

Proceder a íscalização e acompanhamênto na execução do Contrato por meio dos servidores designados no item 3 (3 -

Os Fiscais), nos termos da Lei n' 8.666i93 e agir, no âmbito de suas competências, de forma a garantir a boa e regular

execução do serviço;

8.2 Obrigaçóes da Contratante

c)
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RecebeÍ provisoriamente os medicamentos, disponibilizando o local indicado no ltem 4 (4 - Local para Entiegar os ltens),

sendo proibido o recebimento em outra instalação que não seja a citada no item 4.

11 - Oas Condições de Pagamento

a)
Para Íins de pagamento seráo observados os procêdimentos dispostos no Decreto Estadual n. o 877, de 31 de março

de 2008 e a Instrução Normativa n. o: 018, de 21 de maio de 2008, da Secretana dê Estado de Fazenda - SEFA;

i)

Veriílcar minuciosamente, no prazo Íixado, a conformidade dos serviços recebidos provisoriamente com as especiÍicações

constantes no termo de referência e da proposta, para fins de aceitâção e receblmento deÍinitivos;i)

k)

A Enlrega do Objelo deste Termo de Referência será conforme a necessldade da CONTRATANTE;

b) A execução do fomecimento deste Termo de ReÍerência seÉ sede da CONTRATADA;

Poderá ser admittdo apenas uma pronogaçâo no prazo de entrega desde que informado formalmente n0 prazo máximo

c) de até 48 (Quarenta e oito) horas que antecêde o termino do Prazo, além de estar plenamente lustiÍicados, âtêndendo

aos intêresses ê conveniência da Administração Pública;

Í A CONTRATANTE, responderá formalmente no prazo máximo de até 12 (Doze) horas, se ACEITA ou NÃO a justificativa
-' apresenta pela CONTRATADA rêferente a pronogaçâo no prazo de entrega;

^r O objeto deste TERIVO DE REFERÊNClA, dàverá ser entregue no Local lndicado no item 4 (4 - tocai para Entregar os-r ltens); não sendo admito o recebimento em quaisquer outros locais.

í) A contratada deverá entregar na totalidade os itens solicitados na ordem de fomecimento sob pena das sanções legais

a)

í0 - Recebimento e Critério de Aceitaçâo do Objáo

Os objetos deste termo de referência serão recebidos

a)
Provisoriamente, até 05 (cinco) dias corridos após à entrega dos medicamentos, para efeito de verificação da

conformidade com as especiÍicaçoes contidas neste termo de referência;

b)
Definitivamente, apos a verificação provisôria e estando em conformidade com as especiÍicaçóes conslates nêste termo

de referência;

Na hipótese de durante a verificação provisoria for constado alguma inegularidade como defeito, avaria ou diferente de

serviço licitado, a CONTRATANTE deverá notiÍicar a empresa CONTRATADA para que a mesma tome as devidas

providências no prâzo máximo de 05 (Cinco) dias úteis à contar da dala da recebimento da notificação;

d)
O recêbimento e execução do objeto deste TERMO DE REFERENCIA será confiado aos Fiscais indicados pelo(a)

Secretário (a), através do Termo de Recebimento;

h
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ü

Acompanhar e fiscalizar o cumpnmento das obngações da CONTRÂTADA, através dos Íiscais designados pela

CONTRATANTE.

9 - Entrêgâ dos Mêdíeâmento§

c)
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Havendo disponibilidade Financeira e cumpridas as Íormalidades, o pagamento do íornecimento

de 30 (trinta) diãs, contados a partir do recebimento deÍinitivo das Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) devidamente datadas e

atestadas pelo(a) Fiscal(is) designado(s) e pelo Secretáno(a) acompanhada da 0rdem de Fornecimento, Termos de

Recebimentos e Certidões de regularidades fiscais, através das Certidões Negativas de Débitos atualizadas, o

repasse a CoNTRATADA seÉ feita través de transíerência de conta bancaria.

seàêíet[âfií, no prazo

b)

c)

Só serão pagos os valores mensais referentes aos fornecimentos êfetivamente executados, mediante Nota(s)

Fiscal(ais)/Fatura(s) devidamente datadas e atestadas pelo(a) Fiscal(is) designado(s)e pelo Secretário(a) acompanhada

da Ordem de Fomecimenlo, Termos de Recebimentos e Certidões de regularidades fiscais, através das Certidões

Negativas de Débitos atualizadas, que seÉ submetida a avaliação de sua veracidade.

d)
Para efetivação do pagamento, além da conespondente Nota Fiscal/Fatura, a CONTRATADA deverá comprovar sua

regulandade fiscal, através das Certidó€s Negativas de Dêbitos atualizadas;

e)
As despesas de frete/embalagem, se houver, em hipótese alguma poderão ser destacadas quando da emissão da nota

fiscal/fatu ra;

f)

s)

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema lntegrado de Pagamento de lmpostos e Contribuiçóes das

Microempresas e Empresas de Pequeno'Portê - Sl[/PLES, deverá apresentar em todas Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s)

devida compÍovação de acordo com o disposto na Lei Complementar n. o: 123, de 14 de dezembro de 2006:

h)
Para a licitante estrangeira que indicou na proposta de preços o recebimento do pagamento em moeda estrangeira, será

utilizada a cotação do último dia útil anterior ao dia do pagamento;

i)

A C0NTRATANTE poderá exigir da empresa vencedora da licitação, a qualquer tempo, a apresentação de comprovantes

originais referentes à efetiva quitaçáo de qualquer encargo ou compromisso pâra com terceiros, exigidos por força da

execução dos serviços conúatados. A não apresentaçâo desses comprovantes poderá ensejar a suspensão dos

pagamentos devidos pela PMO, a seu critério, até a regularizaçâo do assunto;

i) A CONTRATANTE procederá à retenção de impostos nas hipóteses previstas em lei;

k)
A CONTRATADA apresentaÉ ao C0NTRATANTE documento fiscal especiÍlco referente ao obleto da licitação, sendo que

estes devêrão ser entregues até o dia 20 de cada mês;

r)

m)

O documento fiscal não aprovado pelo gestor será devolvido à CoNTRATADA para as necessánas correçóes, com as

informações que motivaram sua releição, conlando-se o prazo estabelecido para pagamento a partir da data de sua

reapresentaçãoi

n)
A devolução do documento íiscal nâo aprovado pelo gestor, em hipótese alguma, servirá de pretexto para que a

CONTRATADA suspenda a execução do contrato;

o)
O contratante poderá sustar o pagamento de qualquer fatura, no todo ou em parte, nos seguintes casos: execução do

objeto contratual em desacordo com o avençado e existência de qualquêr débilo para com o contratante;

No caso de incorreção nos documenlos apresentados, inclusive na Nota Fiscal / Fatura, serão os mesmos restituidos à

CONTRATADA para as correções necessárias, não respondendo a Prefeitura lvlunicipal de Obidos por quaisquer

encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos conespondentes;

O CONTRATANTE terá o prazo de rt8 (Quarenta e oito) horas, a contar da apresentação do documento fiscal, para

aprová-lo ou rejeitáJo;
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Consoante o ârtigo 45 da Lei no 9.784, de 1999, a Administração Pública podeÉ, sem a pévia maniíestâçâo do i

motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamênto, em caso de risco iminente, como forma de

prevenir a oconência de dano de diÍícil ou impossivel reparação.

nteressado,

A disciplina das infraÇões e sanÇões administrativas aplicáveis no curso da licitação e da contrataçâo ê aquela prevista no

Edital, na Lei 8.66ô 193, de 21de julho de 1993 e Lei 10 520, de 17 de julho de 2002.

Ana Elza de Andrade Tavares
Secretarla de Saúde
Decreto no 002202í

12 - Mêdidas Acâutêladoras

13 . Das infrações e dâs sanções administÍativas
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ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PREGÂO ELETRÔNICO NO 

-/20-

A

Prefeitura À/unicipal de OBIDOS

Departamênto dê Licitação

Prezado Sr. Pregoeiro

A Empresa sediada à (rua, baino, cidade, telefone, etc), inscrita no CNPJ/MF sob n0

neste ato representada por propõe à Prefeitura Muntcipal de

OBIDOS, a entrega dos serviços abaixo indicados, conforme Termo de Referência do Edital em epigrafe, nas seguintes

condiFes:

Razão Social

Fantasia

Endereço

Cidade: UF

Telefone Celular:

CNPJ INS, EST.

INSC, MUNICIPAL

E-mail

Banco Agência

Contato

TeleÍone Celular:

Baino:

CEP

a) Preços:
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Valor total da proposta R$ 00,00 (--*-------)

b) Nos preços acima estão incluidos todos os insumos que o compÕem, inclusive as despesas com impostos,

taxas, frete, seguros, e quaisquer outrcs que incidam direta ou indiretamente no fomecimento dos serviços desta

Licitaçã0.

c) O prazo de entega dos pÍDdutosiserviços e de _ ( ) a contar do recebimento da nota de empênho ou

ordem de serviç0.

d) A entrega do objeto será Íeita nos locais indicados pela Prefeitura Municipal/Secretaria lVunicipal de OBIDOS,

mediante a apresentação da solicitação/ordem de serviço, sem nenhum ônus para essâ Prefeitura.

e) PÍazo de validade da proposta: (no mínimo de 90 dias).

f) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos compÍometemos receber a nota de

êmpênho/ordem de compra/serviço no prazo detêrminado no Edital, indicando para esse Íim o Sr.

, Cartêira de identidade no CPF no (função na empresa),

como responsável legal desta empresa.

g) Dados bancários: (informar banco, agência ê conta conente)

h) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condiçõês estabelecidas no Edital e

seus anexos.

Nome e Cargo do Representante da Empresa

RG no

I1EM DESCR OUANT. UNIDADE VALOR

UNIT.

VALÔR

TOTAL
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ANEXO III . DECLARAçÔES

Anexo lll - Modelo "A"

Declaramos que cumprimos plenamente com todas os requisitos de habilitação constantes das Condiçôes previstas no

Item 9 do Edital do Pregão Eletrônico no _l-. Processo no 9/---.

Local e data

Assinalura e carimbo
(representante legal da licitante)

Local e Data

Nome e ldentidade do Declarante

Anexo lll . Modelo "C"

DECLARAçÃO

Declaramos, em atendimento ao previsto na Condição 9, Subitem 9.6, d, do edital do Pregão Eletónico no 
-/-,Processo no _/_-_, que não possuimos em nosso quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito)

anos em trabalho notumo, pengoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de

aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso )0«lll do art, 7o da Constituição Federal de 1988 (Lei n." 9.854, de

1999).

Assinatura e carimbo

Anexo lll - Modelo "8"

DECLARAçÁO DE INEXSTÊNClA DE FATO IMPEDITIVO À HABILITAçÃO

PREGÃO ELETRONICO N': 
-/-

PROCESSO No _/_-_.
lNome do Licitante], CNPJ/CPF n.o sediada, [Endereço completo], Declara sob as penas da lei,

que até a presente data, inêxiste fato superveniente impeditivo para sua habilitação no presente processo licitatóflo,

ciente da obrigatonedade de declarar oconências posteriores.

Local e dala



observação: emitir em papel que identifique a licitante

ANEXO IV

MII,IUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) NO 

-/20-

Aos «DATA-ATA-REGISTRO-PRECOS», o (a) «NOME-ORG-GERENCIADOR», com sede na

«ENDERECO_ORG_GERENCIADOR», inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n0 «CNPJ-ORG-GERENCIADOR», nos termos

da Lei no 10.520, de '17 de julho de 2002, da Lei n.o 8.666, de 21 de junho de 1993 e Dêcretos Federais n". 7.892 de 23

de Janeiro de 2013, n" 8.250 de 23/05/2014, e no 10.024 de 20/09/20'19, bem como, pela Lei Complementar n'.

12312006, e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresêntada no Pregão

EleÍônico no _t2021 - SRP, Processo n' «NO_LICITACAO», RESOLVE registrar os preços para o objeto abaixo,

tendo sido os refendos preços oferecidos pela empresa cu.ia proposta foi classiflcada em primeiro lugar no certame

supracitado.

CúUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto da presente Ata o «OBJETo-LICITADO».

CúUSULA SEGUI.IDA - OA VALIDADE OOS PREçOS

2.1. A presente Ata dê Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses contados a partir da sua assinatura

2.2. Os preços registrados e as quantidades máximas a serem contratados poÍ meio de contratos denvados desta Ata

de Registro de Preços previstos na legislação vigente são os quê sêguêm:

r ÍÊNS REG PRECOS

ParágÍafo pnmeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro dê Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada

a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podêndo fazê-lo

por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao

FORNECEDOR, sendo, entretanto, asseguftda ao beneÍiciário do regisko, a preÍerência de fomecimento em igualdade

de condiçoes.

Parágrâfo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fomecedor assume o compromisso de atender,

durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumpnr, na integra, todas as condições

estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabivêis pelo descumprimento de quaisquer de suas

cláusulas.

cúusulA TERCETRA - DA urlLlzAçÂo DA ATA DE REGlsrRo DE PREços

PodeÉ utilizaÊse desta Ata de Registro de Pregos qualquer órgão ou entidade da AdminisÍação Pública Municipal que

não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente

comprovada a vantagem.

Parágrafo pnmeim: Os Orgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando deseiarêm fazer uso

da presente Ata de Registro de Pregos, deverão manifestar seu interesse junto ao 0rgão Gerenciador, para que este

indique os possiveis Íomecedores e respectivos preços a seÍem praticados, obedecida à oÍdem de classificaçã0.

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS
CNPJ/MF no: 05.131 180/0001-64
COMISSÃO PERMANENTE DÉ LICITAÇÃO

a:
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Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneÍiciário da Ata de Rêgistro de Preços, observadas as condições nela

estabelecidas, optar pêla aceitação ou não do fomecimento dêconente da adesã0, desde que este fomecimento não

prejudique as obrigaçóes presentes e futuras deconentes da ata, assumidas com o Orgão Gerenciador e Orgãos

Participantes.

PaÉgrafo terceiro: As aquisrçoes ou contratações adiclonâis por outros órgãos ou entidades nâo poderão exceder, por

órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

Parágrafo quarto: O quantitativo decorÍente das adesÕes à âta de rêgistro de preços náo poderá exceder, na totalidade,

ao dobro do quantitatlvo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o Orgão Gerenciador e Orgão

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

Parágrafo quinto: Compete ao ôrgão náo participantê os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fomecedor das

obrigaçóês contratualmente assumidas e a aplicaçã0, observada a ampla deÍesa e o contraditório, dê eventuais

penalidades deconenles do descumprimento dê cláusulas contratuais, em relaçâo às suas próprias contrataçoes,

inÍormando as oconências ao órgão gerenciador.

CúUSULA QUARTA. DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

O recebimento, o local e o prazo de entrega dgs bens deverão oconer de acordo com as êspecificaçÕes contida na

ordem de compra.

Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sançôes previstas no item 27 do Edital em

conformidade com a Lei 8.666/93 e suas altera@s.

CúUSULA OUINTA. DO PAGAMENTO

O pagamento será eÍetuado mediânte a entrega dos produtos acompanhados da Íatura (nota Íiscal), discriminada de

acordo com a nota de empenho, após a conferência da quanüdade e quâlidâde dos matenais por gestor a ser dêsignado

pela conlratante. Observado o recebimento deÍinitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos bens,

juntamente com o Termo de Recebimento, seÉ êsta atestada e encaminhada à administração da entidade contrâtante
para Íins liquidagâo,

Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favoÍ do FORNECEDOR, por meio de transÍêrência bancária, o

qual oconeÉ até 30 (trinta) dias conidos do recebimento definitivo dos materiais, após a aceitação e atesto nas Notas

Fiscais/Faturas.

Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sitios oÍiciais' antes do pagamenlo a ser efetuado ao F0RNECED0R,

para venÍicação da situação do mesmo, relativamente às condições exigidas na contrataçáo, culos resultados serão

impressos e juntados aos autos do processo próprio.

Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer Íatura ou cédito existente na

contratante em favor do FORNECEDOR. Caso â multa seja supenor ao credito eventualmente existente, a diferença

será cobrada administrativamente ou judicialmente, se necessário.

Parágrafo Ouarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagâmento, desde que a Contratada não tênha concomdo de

alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante, entre a data acima

referida e a conespondênte ao efetivo adimplemento do fomecimento, mêdiante a aplicação da seguinte fórmula:

EM=l xNxVP

Onde

EM= Encargos Moratórios
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N = número de dias entre a data prêvista para o pagamento e a do efetivo pagamento.

VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;

TX = percentual da Taxa anual = 6%

I = indice de compensação financeira, assim âpurâdo:

I = (TX7100) _ l=(6/100) _ l=0,00016438

365 365

A compensação Íinanceira prevista nesta condição seÉ cobrada em Nota Fiscal/Fatura, apos a oconência.

cúusuLA sExTA. DAS CONDTçOES DE FoRNECTMEIITO

A êntrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem.

O fomecedor Íicará obngado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a êntrega

deles deconente estiver prevista para data posteÍior à do seu vencimento.

CúUSULA SÉTIMA. DAS PENALIDADES

1.lI

&
c/

9{,o
C4

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Eletrônico para Registro de Preços n' «NO_LICITACAO», a

Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às Íomecedoras as seguintes sanções:

| - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via oíício, mediante contra recibo do representante legal da

conkatada estâbelecendo o pÍazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licilante apresente justiÍicativas para o

atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;

ll - Multa de 0,1% (zero virgula um por cento) por dia de aÍaso pelo descumprimento das obrigações estabelecidas, até

o máximo de '10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo máximo de 48 (quarenta

e oito) horas conidos, uma vez comunicada oÍicialmentê;

lll - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material náo entregues, no caso de inexecução total ou parcial do

objeto contratado, contado da comunicação oficial, sem embargo. de indenização dos preluízos porventura causados ao

contratante pela não execução parcial ou total do contrato.

Parágrafo Primêiro - Ficará impedida de |icrtar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco)

anos, garantido o direito previo da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição

ou âtê que seja promovida a rêabilitaçâo perante a pópria autoridadê que aplicou a penalidade, a licitante que convocada

dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para

o ceÍtame ou apresentar documentação Íalsa, ensejar o rêtardamento da execução do seu objeto, não mantiver a

proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude Ílscal.

ParágraÍo Segundo - As sanÉes previstas no inciso I e no parágrafo primerro desta cláusula podeÉo ser aplicadas
juntamente com as dos incisos'll'e'lll", facultada a defesa prévia do intêressado, no respectivo processo, no prazo de

05 (cinco) dias úteis.

Parágraío Terceiro - Se a multa for de vâlor supenor ao valor da garantia prestada, alêm da perda desta, responderá a

empresa Íornecedora pela sua diíerença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou,

quando for o caso, cobrada judicialmente.

Parágrafo Ouarto - As penalidades seráo obngatoriamente reg,stradas junto ao cadastro de fomecedores da entidade

contratante, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem preluizo das

multas previstas no Edital e das demais cominações legais,

I
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CúUSULA OITAVA. DO REAJUSTAMENTO DE PREçOS

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposiçÕes contidas no art. 65, da Lei no

8.666/1993

Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser rêvisto em face da eventual redução daqueles praticados no mercado,

ou em Íazáo de fato que eleve o custo dos bens rêgistrados.

ParágraÍo Segundo: ouando o preço inicialmente rêgistrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço

praticado no mercado, o Contratantê convocará o fomecedor, visando à negociação para redução de preços e sua

adequação ao praticado pêlo mercado.

Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fomecedor seÍá liberado do compromisso assumido.

ParágraÍo Quarto: Na hipótese do paÉgrafo anterior, o Contratante convocaÉ os demais fornecedores, visando igual

oportunidade de negociação.

Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tomar-se superior aos preços registrados e o fomecedor, mediante

requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compomisso, o Contratante poderá:

| - Liberar o fomecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, conÍirmando a vencidadê dos motivos

e compÍovantes apresentâdos, e se a comunicação oconeu antes do pedido do íomecimento;

ll - Convocar os demais Íomecedores, visando igual oportunidade de nêgociação.

ParágraÍo Sexto: Não havendo êxito nas negociaçóês, o Contratante procederá à revogação da Ata de Rêgistro de

Preços, adotando as medidas cablveis parâ obtenção da contratação mais van§osa.

CúUSULA NONA . DAS CONDIçÔES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

O recebimento do objeto constante da pres€nte ata está condicionado à observância de suas especiÍicações técnicas,

amostras, e quando couber embalagens e instruçôes, cabendo a venÍicação ao representanle designado pela

contratante.

Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de pnmeiro uso, e deveráo ser entregues n0

endereço constante na ordem de compra, acompanhados das respectivas notas Íiscaisi

PaÉgrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:

| - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do matenal com as

espeaícaçoes constantês da proposta da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.

ll - DeÍinitivamente, após a veriÍicação da qualidade, da quantidadê dos produtos e sua conseqüente aceitaçã0, mediante

a emissão do Temo de Recebimento DeÍinitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento

provisório.

CúUSULA DÉCIMA. DO CANCELAMENTO DA ATA OE REGISTRO DE PREçOS

O Fomecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo especiÍico,

assêgurado o contraditóÍio e ampla defesa:

A pedido, quando:

- Comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por oconência de casos fortuitos ou de força maior;

- O seu preço registrado se tomar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos

insumos que compõem o custo do matenal.

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS
CNPJ/MF no: 05.131 180/0001-64
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
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PoÍ iniciativa da PreÍeitura Municipal, quando:

- Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipotese deste se tomar superior àqueles praticados no mercado;

- Perder qualquer condição de habilitação ou qualrícação técnica exigida no processo licitatório;

- Por razões de intêresse público, devidamente, motivadas e justificadas;

- Nâo cumprir as obngações deconentes da Ata de Registro de Preços;

- Não comparêcêr ou sê recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decoÍrêntês da Ata de Registro de PreÇos;

- Caracterizada qualquer hiÉtese de inexecução total ou parcial das condiçoes estabelecidas na Ata de RegisÍo de

Preços ou nos pedidos dela deconentes.

Automaticamente:

- Por decuÍso dê prazo de vigência da Ata;

- Quando não restarem fomecedores registrados;

Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de Registro

dê Preços e inÍormará aos fomecedores rêmanescentes, caso haja nova ordem de registro.

cúusulA oÉcrMA PRTME|RA . DA AUToRtzAÇÃo PARA AoutstÇÃo E EMrssÀo DAs oRDENS DE coMpRA

As aquisiçoes do objeto da presente Ata de Registro dê Preços seÍáo autorizadas, caso a caso, pela contratante.

Parágrafo Únim: A emissão das ordens de fomecimento, sua retificaçâo ou cancelamento, totâl ou parcial, seÉ
igualmente autorizada pelo órgâo requisitante.

CúUSULA DÉCIMA SÊGUNDA. DOs AcRÉscIMos E SUPRESSÔES

0 licitante registrâdo na Ata de Registro de Preços eslará obrigado a fornêcer, quando solicitados, quantitativos

superiores àqueles registrados, em função do direito de acÉscimo de ate 25% (vinte e cinco por cento) de acordo com

o § 1o do art. 65, da Lei no 8.666/93.

Parágrafo Primeiro: Na hipotese prevista no item antenor, a contratação se dará pela ordem de regrstro e na razão dos

respectivos limites de fomecimento registrdos na Ata.

Parágrafo Segundo: A supressão dos matenais registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial, a critério da

Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4o do artigo 15 da Lei no 8.666/93.

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA. DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO

Os preços ofertados pela empresa classiÍcada em primeiro lugar, signatária da pÍesentê Ata de Registro de Preços,

constam da Proposta de Preços realinhada, que se constitui em anexo ao processo.

Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e ineajustáveis pelo periodo de 12 (doze) meses,

contâdo a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

CúUSULA DÉCIMA QUARTA. DAs oBRIGAçÔES Oo FoRNEcEOoR

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem prejuizo das

deconentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.

CLÁUSULA OÉCIMA QUINTA. DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE

São obrigaçóes do CONTRATANTE, além das constântês no edital e do Contrato:

'l
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ParágraÍo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Ncta(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, apos a efetiva

dos materiais e emissão do Termo de Recebimento DeÍinitivo;
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Parágrafo Segundo: Acompanhar e Íiscalizar a execuçâo do Contrato por intermédio do fiscal especialmente designado,

de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alteraçôes.

cúusuLA DÉcrMA sExrA - DAs DtspostçôEs FlNAls

lntegram esta Ata o Edital do Pregão Eletónico para Registro de Preços no «No_LICITACAO» e a proposta da empresa

classificada em 1o lugar.

ParâgraÍo Prlmelro: os casos omlssos serão resolvldos pelo Pregoelro, com observâncla das disposlçÕes constanles

das Leis n.o 8.666/93 e 10.52012002 e demais normas aplicáveis.

ParágraÍo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição indispensável

para sua eÍicácia, seÉ providenciada pelo Contratante.

Parágrafo Terceiro: As queslões deconentes da utilizaçáo da presente Ata, que náo possam ser dirimidas

administratvâmente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de «CIDADE», com exclusâo dê qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, Ílrmam o presente instrumento êm 2 (duas) vias de igual teor e forma, na

presença das testemunhas que também o subscrevem.'

«CIDADE»<rUF-MUNlClPl0», « DATA-ATA-REGISTRO-PRECOS-C0MUM»

CONTRATADO(S)

*

PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS / PA

« NOME_DA_CONTRATANTE»

CNPJ(MF) «CNPJ_DA_CONTRATANTE»

CONTRATANTÉ
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ANEXO V

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

PREGÃO ELETRÔNtCO (SRP) N" _/20_

CONTRÂTO No «NUMERO DO,CONTRATO»

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI FAZEIV1 A

«NOME-DA-CONTRATANTE», E

«EMPRESA_CONTRATADA», CONSOANTE AS

CúUSUtAS E CONDIÇOES SEGUINTES,

CúUSULA PRIMEIRA . DO OBJETO

1.1. Este Contrato administrativo tem por objeto a «OBJETO_CONTRATADO»

1.2. Dos ltens contratados

TITENS CONTRATOT

CúUSULA SEGUNDA. OA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

2.1. Compete à CONTRATANTE:

a) êmitir ordem escrila, em documento póprio e assinada pela CONTRATANTE ou a quem tivêr poderes, para

fomecimento de PRODUTOS/SERVIÇOS, pertinente ao objeto contratado;

b) efetuar o pagamento nas condiçóes e preços pactuados;

PoÍ este instrumento particular de contralo, de um lado o Municipio de «CIDADE», através da

«N0ME,DA_CONTRATANTE», neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na

«ENDERECO_DA CoNTRATANTE», inscnto no CNPJ (MF) sob o n.o «CNPJ_DA_CONTRATANTE», representado

nêste ato pelo Sr.(a). «NOIVE-RESP-LICITACAO», «CARG0-RESP-LICITACAO», portado(a) do CPF no

« CPF_RESP_LICITACAO», residente na « ENDERECO-RESP-LICITACAO», e de outro lado a firma

«EMPRESA_CONTRATADA», inscrita no «CPF-CNPJ-CONTRATADO», estabelecida à

«ENDERECO_C0NTRATAD0», doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo

Sr.(a) «NOIVE_REPRESENTANTE», residente na «ENDEREC0_REPRESENT-CONTRATADO», portador do(a)

« RG_CPF_REPRESENT_CONTRATADO», resolvem nos termos do resultado do processo licitatório na modalidade
pREGÃo ELETRÔN|CO «NO_LICITACAO», e na forma das Lêis Federais n" 10.52012002 e no 8.666/1993 e suas

alterações, e Decreto 10.02412019, e demais legislaçôes aplicáveis, ajustar a celebração do presente Contrato

Administrativo, sobre as condiçóes declaradas e reciprocamênte aceita abalxo tÍanscrita.
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c) rqeitar, no todo ou em parte, o fomecimênto executado em desacordo com este contrato administrativo;

d) inÍormar à CONTRATADA sobre as quantidades a serem fomecidas, bem como a alteraçâo ou inexistência da

demanda através de cronogrâma;

e) receber os Produtos/Serviços: no local pré-determinado através de cronograma;

f) prestar as inÍormaçôes ê os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA durante o prazo de

vigência deste contrato administrativo;

g) publicar, em extrato, no Diário OÍicial da Uniâo e no Quadro de Avisos, o presente instrumento.

CúUSULA TERCEIRA. DA RESPONSABILIOADE DA CONTRATADA

3.1. Compete à CONTRATADA:

a) Cumprir o que determina o edital PREGÃO ELETRÔNICO n" «NO-LICITACAO» e sêus respectivos anexos;

b) Fomecer e entregar os PRODUTOS/SERVIÇOS, na lede do Município de 0BlDOS/PA, dê acordo com o cronograma

estabelecido pelo(a) «NOiúE_DA_CONTRATANTE»;

c) Realizar o fomecimento somente mediante ordem escrita, em documento próprio, emitido pela CONTRATANTE:

d) Manter arquivado, pelo prâzo contratuâ|, todas âs ordens de fomecimênto emitidas pela CONTRATANTE para este

fim;

e) Emitir, em seu nome, a Nota Fiscâl/Fatura de cobÍança do fomecimento eÍetivamente realizado juntamente com o

Recibo;

0 Manter, durante a vigência deste contrato administrativo, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as

condiçôes de habilitação e qualiÍlcação exigidas na licitação, devendo mmunicar, imediatamente, qualquer alteração

que possa compromêter esta contratação, bem como substituir os documentos com prazo de validade expirado;

g) Acatar as orientaçoes da CONTR{TANTE, sujeitandese a mais ampla e inestrita Íiscalização, prestando os

esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamaçoes formuladas;

h) Cumprir todas as obrigações de natureza Íiscal, trabalhista e previdenciária, não tendo os empregados da

CONTRATADA qualquer vínculo empregaticio com a CONTRATANTE;

i) Comunicar à CONTRATANTE por escnto, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que

julgar necessário;

j) Assumir todos os encargos de demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à execução do contrato administrativo,

originariamente ou vinculada por prevenção, mnexão ou continência, Íicando proibida a transÍerência da

responsabilidade por seu pagâmento à Administração Pública l\runicipal, não podendo onerar o objeto deste contrato

administrativo, razão pela qual a CONTRATADA renúncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou

passiva, com a C0NTRATANTE;

ta
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k) Responsabilizarem-se pelos ônus resultantes de açoes, demandas, custos e despêsas deconentes de danos

causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros, devidamente comprovados, oconidos por sua culpa ou dolo,

por qualquer de seus empregados e prêpostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de açôes

judiciais movidas por terceiros, que Ihe venham a ser exigidas por Íorça da Lei, ligado ao cumpnmento do presente

contrato administrativo;

l) Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito Íederal, estadual ou municipal, bem como,

ainda, assegurar os direitos e cumprimento de todas as obrigaçóes estabelecidas;

m) Vedado subcontrâtar outra empresa para execução das atividades relacionadas à execução deste contrato

administratrvo:

n) Observar, atender, respeitar, cumpír e íazer cumprir a legislação pátria vigente, especialmente a indicada no

preâmbulo do presente contrato âdministrativo, bem como as suas cláusulas, preservando a CONTRATANTE de

qualquer demanda ou reivindicaçâo que seja de responsabilidade da CONTRATADA;

o) Dirimir guatquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução deste contrato administrativo, durante toda a

sua vigência, a pedido da CONTRATANTE;

q) Providenciar, imediatamente, a coneção das deficiências apontadas pêla CONTRATANTE relativas à execução destê

conlrato administntivo, conÍorme edital;

Q Manter a qualidadê dos produtos que deverão conesponder às exigências técnicas e legais;

s) Garantir à CONTRATANTE os descontos promocionais, no ato da aquisição, que ocasionalmente sâo oferecidos aos

usuários e clientes em geral;

t) ResponsabilizaÊse pelos vicios e danos deconentes do objeto, de acordo com os artigos 12,13,14 e 17 a 27, do

Código de Defesa do Consumidor (Lei n0 8.078, de 1990);

u) Substituir, reparar ou conigir, às suas expensas, no prazo Íixado neste Termo de Referência, o produto com avanas

ou defeitos;

v) Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecedê a data da entrega, os motivos

que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

x) Manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obngações assumidas, todas as condiçÕes

de habilitaçâo e qualificação exigidas na licitação;

y) Deverá efetuar entrega/Íomecimento do produto/serviço no endereço indicado na solicitação enviada por cada

secretaria.

CúUSULA OUARTA. DA FISCALIZAÇÃO

4.1. A execução do objeto do contrato administrativo será fiscalizada pela CONTRATANTE, através de Servidor

designado para este Íim, através de Portaria, à qual competiÉ dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestaçâo do

p) Cumprir os prazos pÍevistos no Edital e neste contrato administrativo e outros que venham a ser Íixados pela

CONTRATANTE;
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serviço de Íomecimento dos PRODUTOS/SERVIÇOS, e de tudo dará ciência à Administração Pública Municipal,

conÍorme artigo no 67, da Lei Federal n.o 8.666/93;

4.2. A CONTRATANTE poderá a qualquertempo recusaro fornecimento PRODUTOS/SERVIÇOS, no todo ou em parte,

sempre que não atender ao estipulado no neste instrumento ou aos padróes técnicos de qualidade exigiveis;

4.3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive

perante terceiros, por qualquer irrêgularidade, ainda que rêsultante de imperfeiçÕes técnicas, vÍcios redibitórios, e na

oconência dêsta, não irnplica em conesponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de

conÍormidade com o artigo n'70, da Lei Federal n'8.6ô6, de 1993.

CúUSULA QUINTA. DO PRAZO DO CONTRATO

5.1. 0 prazo de vigência do contrato administrativo conesponderá, a partir da data de sua assinatura, extinguindo-se em

« DATA_FINAL_VIG_C0NTRATO», tendo eÍicácia legal após a sua âssinatura, podendo, se vant4oso pâra a

Administração Pública Municipal, ser prorogado, poÍ igual periodo, através de termo aditivo, ou extinguir-se antes caso

ocona a entrega total do objeto licitado.

CúUSULA SEXTA. DO PREçO

6.1. - 0s preços do item para fomecimento dos PRODUTOS/SERVIÇOS serão os estipulados na adjudicação da

Proposta da licitante vencedora, sendo que, o valor de cada compra será o valor da verba disponivel, repassada pelo

programa do(a) « NOME_DA_C0NTRATANTE»;

6.2. - 0 preço do item contratado será pago à adjudicatária êm até 30 (trinta) dias conidos do mês seguinte ao da

prêstaçáo dos serviços, após a entrega e aceitação do objeto deste Editâ|, se nenhuma inegulandade for constatada;

acompanhados da Nota FiscaliFatura e Recibo, com as respêctivas notas de entrega e relatório do fomecimento dos

itens solicitados;

CúUSULA SÉTIMA. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.'1. 0 pagamento será êfêtuado pela CONTRATANTE com receita da(o) «NOME_DA-CONTRATANTE», em até 30

(trinta) dias comdos, do mês seguinte ao da entrega dos produtos, se nenhuma inegularidade for constatada;

acompanhados da Nota Fiscal/Fatura e Recibo, com as respectivas notas de êntrêga e relatório do fornecimento dos

itens solicitados;

7.2. A CONTRATANTE fiscalizará a entrêga dos PRODUTOS/SERVIÇOS no documento Ílscal coÍrespondente, o que

servirá como meio de avaliação do cumprimênto dâs obngâções contratuais e constituirá Íequisito indispensável para a

liberação dos pagamentos;

7.3. Somente serão pago os PRODUT0S/SERVIÇOS efetivamente Íomecidos,

v,

6.3. - A(O) «NOME_DA_CONTRATANTE» terá o direito de descontar de faturas e/ou quaisquer débitos do licitante

vencedor, em consequência de penalidades aplicadas.

7.4. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos Íiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua

reapresentação, desde que devidamente regulârizados;
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7.10. Uma vez paga a importância discriminada na nota Íiscal, a CONTRATADA dará a CONTRATANTE plena, geíal ê

irretratável quitação da remuneração do periodo reíerente aos produtos nela discnminados, para nada mais vir a reclamar

ou exigir a qualquer titulo, temp ou Íorma;

7.11. A CONTRATANTE reserva-se o direiÍo de recusar o pagamento se os PRODUTOS/SERVIÇOS apresentarem

deíeitos, mediante laudo técnico a ser apresentado pela CONÍRANTANTE, comprovando que o deíeito detectado foi

causado pelo reÍerido fomecedor;

7.12. O CONTRATANTE podeÍá deduzir do montante a pagar os valores conespondentes a mullas ou indenizaçoes

devidas pela CONTRATADA, nos termos dêste edital;

7.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha conconido de alguma

forma para tanto, Ílca convencionado que serão aplicados juros moratôrios de 0,3% (zero vlrgula três por cento) ao dia,

sobre o valor em atraso, limitado a 1% (um por cento) ao mês, até o efetivo adimplemento da parcela;

7.14. A compensaÇâo Íinanceira prevista nesta condição será incluida na fatura seguinte ao da ocorrência;

CúUSULA OITAVA. DA PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DOS PREçOS

8.'1. Os preços pertinentes ao contrato administrâtrvo poderão ser reajustados na vigência do mesmo, dêsde que

justificados de forma clara e mnvincente, dentro dos parâmetros legais, tomando como base de cálculo os índicês em

vigor (|PC/IGPM), em conformidade com os estabelecidos no inciso ll 'd'do Art. 65, da Lei Federal no 8.666/93 e Lei

Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002 e dêmais legislaÉes aplicáveis.

8.2. A licitante vencedora comunicaÍâ, por escrito, solicitando as alterações de preços e a data de inicio da vigência dos

mesmos, a fim de que a adminisÍação pública municipal possa fazer uma análise do pedido juntamente com a assessoria

juridica.

8.3. Sempre que houver alteração nos prêços dos produtos/seÍviços, seja motivada por elevação do preço para os

fabncantes/fomecedores, por redução ou por simples promoção temporária, essa alleração será registrada por simples

apostila no verso dêste contrato.

CúUSULA NONA. DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

,zar\ lF.,t

7.5. Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pêndente de liquidaçâo qualquer obÍigação por parte da

CONTRATADA, sem que isso gere direito a alteração de preços, coÍêção monetária, compensação Íinanceira ou

paralisação do fomecimento do combustível;

7.6. A CONTRATANTE terá o direito de descontar de faturas e/ou quaisquer débitos da CoNTRATADA, em

consequência de penalidades aplicadas;

7.7, A CONTRATADA deverá protocolizaÍ a(s) nota(s) fiscal(s)/fatura(s), contendo a discriminação dos serviços

contratados;

7.8. A nota fiscal será emitida pela CONTRATADA em inteira conÍormidade com as exigências legais e contratuais,

especialmente as de natureza fiscal, mm destaque, quando exigíveis, das retenções tnbuÉrias e/ou previdenciánas,

7.9. O valor dos tnbutos federais será descontado na fonte, conforme lnstrução Normativa n0. 480-SRF, de 15 de

dezembro de 2004 e lnstrução Normativa no 539 de 25 de abril de 2005;
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9.1. Ressalvadas as hipóteses do caso fortuito ou Íoça maior mêncionada no art. 393 do Código Civil, a C0NTRATADA

responderá pela cobertura integral dê quaisquer prejuizos sofridos diretamente pela CONTRATANTE ou causados a

terceiros, por ato ou fato, comissivo ou omissivo, da CONTRATADA ou de seus prepostos.

9.2. Em caso de oconênciâ dos prejuizos e danos previstos na cláusula antêrior, a CONTRATANTE poderá abatê-los

das faturas relativas aos produtos/serviços prestados pela CONTRATADA, ou, se inviável a compensação, promover a

execução judicial, sem exclusão de outras sanções cabíveis.

9.3 - Do Contratante

a) Atestar nas notas fiscais a efetiva entrega do objeto contratado;

b) Aplicar à ContÍatada penâlidadê, quando for o caso;

c) Prestar à Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessána à perfeita execução do

c0ntralo administrativ0;

d) Efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, após a entrega da nota Ílscal e recibo no setor

competente;

e) NotiÍicar, por escrito, à Contrctada da aplicaç{g de qualquer sançã0.

9.4 - Da Contratada:

a) Fomecer o objeto nas especiícaçÕes contidas no contrato administrativoi

b) Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos/serviços

vendidost

c) Manter, durante a execução do contrato administratrvo, as mesmas condiçôes de habilitâção;

d) Aceitar, nas mesmas condiçóes contratuais, os acréscimos ou supressões que se Íizerem necessários no

quantitatlvo do objeto da proposta;

e) Fomecer o objeto no preç0, prazo e forma estipulados na proposta;

f) Fomecer os produtos/serviços dento dos padrôes exigidos neste Edital.

cúusuLA DÉcrMA. DA MULTA E DEMATS SANçÕES

'Í0.1. A CONTRATADA apresentando documentaçâo falsa, enselar o retaÍdamento da execução de sêu objeto, não

mantendo a proposta, falhando ou fraudando na execução do contrato administrativo, comportando-se de modo inidôneo

ou cometendo fraude Ílscal, ficará impedida de licitar e contratar com a CONTRATANTE, e será descredenciada dos

sistemas de cadastramento a que estiver inscrito, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuizo das multas aplicáveis

e demais cominações legais.

10.2. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do descumprimento contratual

10.2.1 - 0,3% (zero virgula três por cento) por dia de atraso na entrega do objeto, até o 30o (trigésimo) dia,

calculados sobre o valor do contrato administrativo;

10.2.2 - 20% (vinte por cenlo) sobre o saldo do contrato administrativo, no caso de atraso superior a 05 (cinco)

dias na execução do objeto, com a consequente rescisão contratual;

10.2.3 - 20o/o (vinte por cento) sobre o valor do contrato administrativo, no caso da Contratada,

injustiÍicadamente, desistir do contrato administrativo ou dêr causa à sua rescisã0, bem como nos demais casos

de inadimplemento contratual.

\
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10.3. 0 valor das multas aplicadas, aÉs regular processo administrativo, será descontado da garantia contÍatual e, caso

não seja suÍiciente, responderá a CONTRATADA pela diÍerença, que será descontada dos pagamentos devidos pela

CONTRATANTE ou deverá ser paga pela CONTRATADA por meio de guia própria emitida pelo CONTRATANTE, no

prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da aplicação da sançâ0.

'10.4. As sançoes previstas poderão ser aplicadas cumulativamenle, de acordo com a gravidade do descumpnmento,

após regular processo administrativo, garantrdo o contraditório e a ampla defesa.

cúusuLA DÉcrMA pRrMErRA. DA DorAçÃo oRçAMENTÁRh

11.1. As despesas a serem realizadas com a aquisição dos objetos, deconentes da execução deste procêsso, correrao

à conta das seguintes DotaEoes Orçamentáías do(a) « NOME_DA_CONTRATANTE» que vierfazer uso do Registro de

Preço, recursos estes previstos no oçamênto do lvlunicipio de OBIDOS/PA para o exercício vigentê;

11.2. A despesa com o fomecimento do píoduto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária

«DOTACAO ORCAMENTA VALOR».

cúUSULA DÉcIMA SEGUNDA. LOCAL DE FORNECIMENTO

12.1. A CONTRATADA irá fomecer os PRODUTOS/SERVIÇOS, objeto deste contrato administrativo, na (s) seguinte(s)

condiçôes:

12.1.1 0s produtos/sêrvrços dêverão serentregues ou realizados em parcelas, de acordo mm a solicitação das

Secrelarias Municipais, a qual formulará o pedido através de Ordem de compra/sêrviço e nota de empenho,

tendo a licitante o prazo de até 5 (cinco) diâs úteis para entregar das mercadorias, devendo ser entregues

diretamente nas unidades administrativas que irão necessitar dos mesmos;

12.1.2 A empresa vencedora deverá comunicar a data e o horáno previsto para a entrega às Secrêtaria

Municipais requisitantes, no horário de expediente, com no minimo 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

13.1. A inadimplência dê cláusulas e condiçôes estabelecidas no presentê contrato administrativo ou a oconência de

quaisquêr das situaçóes descntas no art. 78, da Lei Federal n." 8.666/93, por paÍte da CONTRATADA, assegurará a

CONTRATANTE o direito de dáJo por rescindido de pleno direito, após inteÍpelação judicial ou extrajudicial,

independentemente de indenização por perdas e danos, alám das sançÕes previstas na referida lei;

13.2. O presente contrato administrativo poderá ser rescindido por conveniência administrativa do CONTRATANTE,

conÍorme disposiçâo dos artigos 77 e 79, dâ Lei Federal n.o 8.666/93, hipótese que também não câberá à CONTRATADA

qualquer tipo de indenização;

13.3. Qualquer uma das parles poderá denunciar o contrato administrativo por antecipação, precedido de justificativa e
pÉ-aviso de 30 (trinta) dias, desde que seja conveniente ao CONTRATANTE.

cúUSULA DÉCIMA QUARTA. DA LICITAÇÃo
14.1. A contratação dos produtos/serviços, objeto deste contrato administrativo, deconeu de Processo Licitatório, na

modalidade Pregã0, na forma Eleítnico, do tipo Menor Preço, considerado Por ltem, com vistas a promover a

Contratação de produtos/serviços.
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14.2. A CONTRÂTADA se obriga a manter, durante toCa a execuçâo do contrato administrativo, as obnga@es assumidas

na licitaÉo Pregão Eletrônico (SRP) n" «No-LICITACAO».

cúusuLA DEoMA eurNTA - DA LEctstlçÃo aeltcnon

15.1. As partes contratantes comprometem-se a respeitar as cláusulas pactuadas, sujeitando-se estê contrato

administrativo a Lei Federal de no 8.666, de 21 .06.1993 e suas alteraçôes, Decreto Federal no 10.024, de 20 de setembro

de 2019, e Lei Federal no 10.520, de 17 dejulho de 2002, demais normas pertinentes e pelas condições e especiÍicaçÓes

estabelecidas neste Edital e seus anexos, aplicâvel inclusive nos casos omissos.

cúusuu oÉcrruA sExrA - Dos cAsos oMtssos

16.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Instrumento serão decididos pelo

CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei Federal n.o 8.666, de 1993 e suas alterações posteriores,

demais regulamentos ê normas administrativas federais que fazem parte integrante deste lnstrumento,

independentemente de suas transcnções.

17.1, Se Junta a este contralo administrativo a integra do Edital Pregão EletrÔnico (SRP) n" «NO-LICITACAO» e seus

Anexos, bem como a proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA OITAVA. DA PUBLICIDADE

'18.1. O presenle instrumênto de contrato administrativo será publicado no Diário Oficial da União e no Quadro de avisos

dâ Prefeitura Municipal de OBIDOS, a partir dê sua assinatura.

CúUSULA DÉCIMA NONA. DO FORO

19.1 . Para a solução de quaisquer dúvidâs, litigios ou ações deconentes destê Contrato Administrativo, fica eleito, pelos

contratantes, o Foro da Comarca de «CIDADE» (PA), com a renúncia de qualquer outro, especial, privilegiado ou de

elerção que tenham ou venham a ter.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e íorma, para

que surtam um só eÍeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das partes, CONTRATANTE e

C0NTRATADA, e pelas têstemunhas abaixo.

«CIDADE» - «UF-MUNICIPIO», em «DATA DO-CONTRATO»

PREFEITURA À/UNICIPAL DE OBIDOS / PA

« NOME- DA-CONTRATANTE,

CNPJ(MF) «CNPJ-DA-CONTRATANTE»

CONTRATANTE

?,

«EMPRESA_CONTRATADA»

ÚJ 9/

CLAÚSULA DÉCIMA SÉNMA. DOS ANEXOS



arr

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS
CNPJ/MF no: 05.13'1 .180/0001-64
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÁO

l.'

E

.'i, i

«CPF_CNPJ_CONTRATAD0»

CONTRATADO(A)

Têstemunhasl

2

v

1
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