
cAcroEIA^-ao piiilT

ESTAD0 DO PARA
PREFEITURA MUNlclpAL DE cACHOEmA Do pmlA

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
CNPJ. 01.612.360/0001-07

EDITAL
PREGAO PRESENCIAL N° 006/2019

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS

®

®

1.1. 0 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO PIRIA, atrav6s do Poder Executivo, representado, neste ato,

pela   PREFEITURA   MUNICIPAL,   inscrita   no  CNPJ   sob   o   n°  01.612.360/0001ro7,   comunica  que

realizafa, em sessao pdblica,  na Sala de  Reuni6es,  localizada na Av. Getdlio Vargas -534 -Centro,

Cachoeira  do  Piria,  no  estado  do  Pa fa,  PREGAO  PRESENCIAL  -  SRP,  tipo  Menor  Prego  Item,

Sistema de Registro de Preeos.

1.2.       Este pregao 6 regido pela Lei n° 10.520/2002, Lei 8.666/1993, Decreto n° 7.892/2013 alterada

pelo   decreto   n°   8.250/2014   e   Lei   Complementar   123/2006,   alterada   pela   Lei   Complementar

147/2014. Bern como pelas regras estabelecidas neste Edital.

Data da sessao: 04/04/2019
Hofario: 14:00 Horas

2,1.  Registro de preaps que objetiva a Aquisicao de materiais de higiene, limpeza e descartaveis

para atender as necessidades das Secretarias e Fundos do municipio de Cachoeira do Piria.
2.2.   Conforme   descrig6es   e   especificag6es   apresentadas   no   Anexo   I   deste   dooumento,   na

Modalidade Pregao - Menor Prego Por Item.

3.1  Ate 02 (dois) dfas tlteis, antes da data fixada para o recebimento dos envelopes, queLeiuer pessoa

podefa  solicitar  esclarecimentos,  providencfas  ou  irnpugnar o  presente  edital,  conforme  art.  12  do

Deoreto N° 3.555, de 8 de agosto de 2000.

3,2 0s  pedidos de escfarecinento devefao ser encaminhados a  Pregoeiro,  por escrito,  por meie do

e+mail cplcachceira@outtook.com ou, ainda, medfante protocole da solieitagao no Setor de Protocoto

Geral  da  Prefeitura  Munieipal  de  Cachoeira  do  Pirfa,  localizado  no  endereeo  informado  no  item  3.3,

deste Edital.

3.2.1  Nos pedidos de escfarecimentos encaminhados,  os  interessados devefao se identificar (CNPJ,

Razao Social  e  nome  do representante que pedju  escfarecirnentos,  se pessoa juridjca  e  CPF  para

p  ssoa fisica) e disponibilizar as informag6es para contato (endereco completo, telefone e e-mail).

Av. Getdljo Vargas - 534 - Centro, Cachoeira do Piria - PA - CEP:
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3.2.2 0s esclarecimentos serao prestados pelo Pregoeiro, por escrito, por meio de e-mail ou ofi'cio.

3.3 0 interessado em jmpugnar os termos deste edital devefa apresentar instrumento de impugnagao

dirigido a Pregoeiro, a ser protocolizado junto ao Setor de Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de

Cachoeira  do  Piria,  localizado  na  Av,  Getdlio  Vargas  -  534  -  Centro,  no  hofario  de  O8hoomin  (oito

horas) as  13hoomin (treze horas), observado o prazo previsto no subitem 3.1  deste ato convocatorio,

fundamentando o alegado e, se for o caso, juntar as provas que se fizerem necessarias;

3.3.1  0 Pregoeiro decidifa sobre a impugnaeao no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

3.3,2 Acolhida a petigao contra o ato convocat6rio, a decisao sera comunicada aos interessados.

3.4  0s  pedidos  de  impugnag6es  e  esclarecimentos,  bern  como  as  respectivas  respostas,  sefao

divulgados pelo Pregoeiro por meio do endereap http://www.cachoeiradopiria.pa.gov.br.

3.5 Quaisquer modificagao no Edital exige divulgaeao pelo mesmo instrumento de publicagao em que

se    deu    o    texto    original,    reabrindo-se    o    prazo    inicialmente    estabelecido,    exceto    quando,

inquestionavelmente, a alteragao nao afetar a formulagao das propostas,

4.10 6rgao gerenciador sera a Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piria.

4.2 Sao participantes os seguintes 6rgaos:

4.2.1  Secretaria Municipal de Assistencia Social.

4.2.2 Secretaria Municipal de Administraeao e Finaneas e Secretarias lntegradas

4.2.3 Secretaria Municipal de Sadde

4.2.4 Secretaria Municipal de Educagao

4.3  A  ata  de  registro  de  pregos,  durante  sua  vigencia,  podefa  ser  utilizada  por qualquer 6rgao  ou

entidade   da   administragao   pdblica   que   nao   tenha   participado   do   certame   licitat6rio,   mediante

anuencia  do  6rgao  gerenciador,  desde  que  devidamente  justificada  a  vantagem  e  respeitadas,  no

que  couber,  as  condie6es  e  as  regras  estabelecidas  no  Decreto  n°  7.892/13,  na  Lei  n°  8.666/93  e

ainda Alterag6es posteriores,

4.4 0s 6rgaos e entidades que nao participaram do registro de preeos, quando desejarem fazer uso

da ata de registro de preeos, devefao consultar o 6rgao gerenciador da ata para manifestaeao sobre

a possibilidade de adesao.

4.5.  Cabers ao fornecedor beneficiario da Ata de  Registro de  Pregos, observadas as condig6es nela

estabelecidas,  optar  pela  aceitagao  ou  nao  do  fornecimento,  desde  que  este  fornecimento  nao

prejudique as obrigag6es anteriormente assumidas com o 6rgao gerenciador e 6rgaos partjcjpantes.

4.6  As  aquisig6es  ou  contratag6es  adicionais  a  que  se  refere  este  item  nao  poderao  exceder,  por

6rgao  ou  entidade,  a  cem   por  cento  dos  quantitativos  dos  itens  do  instrumento  convocat6rio  e

registrados na ata de registro de pregos para o 6rgao gerenciador e 6rgaos participantes.
Av. Gettilio Vargas - 534 Centro, Cachoeira do Piria -PA -CEP: 68.616-000 FONE: (91) 3447-1439
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4.7 As ades6es a ata de  registro de preaps sao limitadas,  na totalidade,  ao qufntuplo do quantitativo

de cada item registrado na ata de registro de pregos para o 6rgao gerencjador e 6rgaos particjpantes,

independente do ntimero de 6rgaos nao participantes que eventualmente aderirem.

4.8 Ao 6rgao  nao  participante  que aderir a  presente  ata  competem  os atos  relativos  a  cobran?a  do

cumprimento pelo fomecedor das obriga96es contratualmente assumidas e a aplicagao, observada a

ampla   defesa   e  o   contradit6rio,   de   eventuais   penalidades   decorrentes   do  descumprimento   de

clausulas contratuais, em relagao as suas pr6prias contratag6es, informando as ocorfencias ao 6rgao

gerenciador.

5.1.   Poderao  participar  da  presente  licitaeao  as  empresas  do  ramo  que  atenderem  a  todas  as

condic6es do presente Edital,  inclusive de seus anexos, e:

5.1.1.  Apresentem  os  documentos  nele  exigidos,  em  original  ou  por  qualquer  processo  de  c6pia

autenticada em  Cart6rio de  Notas e Oficio competente, ou pelo  Pregoeiro ou  por membro da  Equipe

de Apoio (Servidor), a vista dos originals,  no prazo nele exigidoi

5.1.2.  Atendam  as  condig6es  contidas  nas  declarag6es  de  lnexistencia  de  Fatos  lmpeditivos,  do

Trabalho de Menor de  18 (dezoito) anos, conforme a  Lei n° 9.854/99, regulamentada pelo Decreto n°

4.358/2002) e da Elaboragao lndependente de Proposta (ANEXO X).

5.1.3. Todos os custos decorrentes da elaboragao e apresentagao das propostas correfao por conta

das empresas licitantes, nao sendo devida nenhuma indenizagao pela realizagao de tais atos.

5.2.      Da participagao das microempresas e empresas de pequeno porte:

5.2.1. Aplica-se neste certame o previsto na  Lei Complementar 123/2006,  de  14 de dezembro de

2006,   que   estabelece   nomas   gerajs   relatjvas   ao   tratamento   diferenciado   e   favorecido   a   ser

dispensado as microempresas e empresas de pequeno porte;

5.3       Nao sera admitida, neste pregao, a participagao de:

5.3.1   Empresas que se encontre em regime de recuperagao judicial  ou em  processo de falencia, sob

concurso de credores, dissolu9ao ou liquida9ao, que estejam com o direito de licitar e contratar com a

Administra9ao Ptiblica suspensa ou que por esta tenham sido declaradas inid6neas.

5.3.2    Empresas constituidas em cons6rcios e pessoas fisicas.

5.3.3     Tamb6m s6 podera participar as empresas que atenderem a todas as exigencias constantes deste

Edital e seus Anexos, correndo por sua conta todos  os custos decorrentes da elabora9ao  e apresentagao

de suas propostas, nao sendo devida nenhuma indenizagao as licitantes pela realizagao de tais atos.

5.3.4     Nao sera admitida nesta licitagao a participagao de empresas enquadradas em quaisquer das

hip6teses a seguir elencadas:

5.3.4.1  Que  se  encontrem  sob  falencia,  recupera9ao  judicial,  concurso  de  credores,  dissolugao  ou
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liquida9ao;

5.3.4.2   Que em regime de cons6rcio, qualquer que seja sua forma de constitui9ao, seja controladora,

coligada ou subsidiaria entre si;

5.3.4.3  Que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inid6neas ou punidas com suspensao, de

licitar e/ou contratar, no ambito do Org5o e/ou da Administragao Ptlblica, conforme o Art. 87,  Ill e

IV da Lei n°.  8.666/93, com as modifica?6es introduzidas pela Lei n°.  8.883/94 e/ou impedidas de

licitar  e  contratar  com  a  Administra?ao  conforme  o  Art.  7°  da  Lei  n°.  10.520/02) por  6rgao  da

Administragao Pdblica Direta ou lndireta, nas esferas Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato

tenha sido publicado  na imprensa  oficial  ou registrado no  SICAF,  conforme o caso, pelo  6rgao que o

praticou enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni9ao;

5.3.4.4   Estrangeiras que nao funcionem no Pats; e,

5.3.4.5   Servidor de qualquer 6rgao ou entidade vinculada ao 6rgao promotor da licita9ao, bern como,

a empresa da qual o servidor seja gerente, administrador, s6cio, dirigente ou responsavel t6cnico.

5.3.5     As  empresas  licitantes  deverao  obrigatoriamente possuir Certificado  Digital  (assinatura com

validade  juridica  que  garante  protegao  as  transag6es  eletr6nicas  e  outros  servigos  via  internet)

permitindo  que  as  mesmas  assinem  digitalmente  o  contrato/ata  de  registro  de pre9os,  caso  saiam

vencedoras do certame.

5.3.6      Recomenda-se  as  empresas  que  retirarem  o  Edital  via  Online  (Portal  do  TCM),  que  enviem

para  o  e-mail  da  Comissao  de  Licita9ao (cplcachoeira@outlook.com) o Recibo de Retirada de Edital

conforme o Anexo VI deste Edital no prazo de ate 24 horas que antecede a abertura do mesmo.

5.3.7     0  Edital  contendo  todo  detalhamento  do  objeto  podera  ser  retirado,  de  29  a  69  feiras,  das

O8hoo as  13hoo  horas,  ate  o  dltimo  dia  titil  imediatamente anterior a  data  do  infcio  do  certame  no

Pr6dio da  Prefeitura  Municipal de Cachoeira do Piria, a Av.  Getdlio  Vargas  -  534,  Bairro:  Centro,-

Cachoeira do Piria/Pars.

6.1.  No inicio da sessao, cada empresa licitante podefa credenciar apenas urn  representante, o qual

devefa   identificar-se   junto   ao   Pregoeiro,   apresentando   a   respectiva   c6dula   de   identidade   ou

documento  equivalente  e  comprovando,  por meio  de  instrumento  pr6prio,  poderes  para  formulagao

de  propostas  (lances  verbals),  oferta  de descontos  e  para  a  pfatica  dos  demais  atos  inerentes  ao

certame.

6.2 0 credenciamento far-se-a atrav6s de instrumento pulblico ou particular de procuragao, com firma

reconhecida  em  cart6rio,   ou   documento  que  comprove  os   necessarios   poderes  especiais   para

formular  ofertas  e  lances  de  pregos,  e  praticar todos  os  demais  atos  pertinentes  ao  certame,  em

nome do licitante, ou seja, uma Carta de Credenciamento, acompanhado por:
Av. Getl]lio Vargas -534 -Centro, Cachoeira do Piria -PA -CEP: 68.616400 FONE: 7-1439-
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6.2.1  Cartao de CNPJ.

6.2.2   C6pia   autenticada   do   Contrato   Social   com   suas   devidas   alterag6es,   se   houver  e/ou   a

Consolidagao  do  referido  Contrato,   para  identificagao  daquele  que  outorgou  os  poderes  ao  seu

representante;

6.2.3 C6pia autenticada da c6dula de identidade do proprietario da empresa e s6cios se houver;

6.2.4 Declaragao que o(a) licitante cumpre os requisitos de habilitagao (anexo Vl);

6.2,5 Declaragao do(a) licitante(a) atestando a inexist6ncia de fatos jmpeditivos (anexo Vll);

6.2.6 Declaragao do Enquadramento de ME/EPP emitido pela JUNTA COMERCIAL, ou;

6.2.7  Declaragao que  cumpre os  requisitos estabelecido  no Art.  3° Lei Complementar n°  123, de  14

de dezembro de 2006, alterada pela Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa

Empresa esta apta a  usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da  referida

Lei Complementar.  (anexo lx);

6.2.8 0s documentos de credencjamento deverao ser entregues no inicio da sessao separadamente
de qualquer envelope, preferencialmente em pasta com grampo e numeradas sequencialmente.

DortyRunm

7.1  A Proposta de  Pregos e os Documentos de  Habilitagao devefao ser apresentados no local, dia e

hora  determinados,  em  02  (dois)  envelopes  lacrados  e  rubricados  no  fecho,  com  as  seguintes

inscrig6es:

ENVELOPE N°. 01  -PROPOSTA DE PRECOS
PREGAO N° 006/2019-PMCP-SRP
RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE
CNPJ/MF  No.

ENVELOPE N°. 02 -DOCUMENTOS DE HABILITACAO
PREGAO N° 006/2019-PMCP-SRP
RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE
CNPJ/MF  No.

8.1   A  sessao  para   recebimento  e  abertura   dos  envelopes  contendo   as   Propostas   de   Pregos,

Documentos  de  Habilitagao,  sera  pdblica  e  dirigida  pelo  Pregoeiro,  na  data,  horario,  local  e  nos

termos determinados neste Edital, devendo os envelopes ser entregues lacrados da seguinte forma:

8.1.1  0 Envelope n°. 01  (Proposta de Pregos)

8.1.2 0 Envelope n°. 02 (Documento de Habilitagao)

8.2  Declarada  a  abertura  da  sessao  pelo  Pregoeiro,  nao  mais  sefao  admitidos  novos  proponentes,

dando-se inicio ao recebimento dos inv6Iucros.
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8.4.  Serao  abertos  os  inv6lucros  contendo  as  Propostas  de  Pregos,  cujos  documentos  sefao  lidos,

conferidos e rubricados pelo Pregoeiro e pelos participantes.

8.5    As    paginas    deverao    estar    numeradas    sequencialmente    e    rubricadas,    de    preferencia

encademadas ou preparadas em pasta, devidamente fechada, para que nao existam folhas soltas;

8.6  Tanto  para  o  envelope  01  (Proposta  de  Pregos)  quanto  para  o  envelope  02  (Documentos  de

Habilitagao),  no  caso  da  indicagao  acima  referida  apresentar-se  incompleta  ou  com  algum  erro  de

transcrieao   nos   envelopes,   ou    mesmo    inversao   dos   envelopes   (proposta   no   envelope   de

documentagao  ou  vice-versa),  tais  fatos  nao  constituirao  motivo  para  exclusao  da  empresa  do

procedimento  licitat6rio,  desde  que  a  incorregao  apontada  nao  cause  ddvida  ou  nao  atrapalhe  o

andamento do processo.

®

9.1  A PROPOSTA DE PRECOS DEVERA SER APRESENTADA:

a) Em  01  (uma) via impressa em  papel timbrado da licitante (caso possua),  redigida com clareza em

lingua  portuguesa,  salvo  quanto  a  express6es  tecnicas  de  uso  corrente,  sem  altemativas,  sem

emendas, sem  rasuras ou entrelinhas devidamente datadas e assinadas na dltima folha e rubricadas

nas demais pelo representante legal da licitante;

b)  Organizada  por qualquer outro  meio  que  possibilite  o  deslocamento  das folhas  que  a  compdem,

devendo ainda, estar devidamente numeradas preferencialmente no canto inferior direito.

c)  Razao social da  licitante,  no do CNPJ/MF,  enderego completo,  telefone e enderego eletr6nico  (e-

mail).

d)  Prazo  de  eficacia  da  proposta  nao  podefa  ser inferior a  60  (sessenta)  dias,  a  contar da  data  de

adjudicagao da proposta;

e) Uma dnica cotagao, com prego unitario por item, total, em moeda corrente nacional, expressos em

algarismos, limitados a dois digitos, ap6s a virgula, sem  previsao inflacionaria.

f) Indicagao de banco, agencia e conta, obrigatoriamente em nome da pessoa juri'dica licitante.

g)  A  qualificagao  do  representante  legal  responsavel  em  receber  a  solicitagao  de  compra/Nota  de

Empenho do respectivo objeto constando o nome, estado civil, ndmero da c6dula de identidade e do

CPF, telefone da empresa, telefone celular se houver e e-mail o qual sera enviado os pedidos.

h) A empresa contratada devera fornecer os objetos e Servigos dentro da sede do municipio.

i) A contratada devera providenciar os recursos necessarios a execugao de seus trabalhos.

j) Os pregos apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos
diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administraeao, servigos, encargos sociais, trabalhistas,

seguros, treinamento,  lucro, transporte e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto deste

Edital e seus Anexos;
Av. Geti]Iio Vargas -534 -Centro, Cachooira do Piria -PA -CEP: 68.616-000 FONE: (91) 3447-1439
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k)   Quaisquer   tributos,    despesas    e    custos,    diretos    ou    indiretos,    omitidos    da    proposta    ou

incorretamente  cotados  que  nao  tenham  causado  a  desclassjficagao  da  mesma  por  caracterjzar

prego  inexequivel no julgamento das  propostas,  serao considerados como  inclusos  nos pregos,  nao

sendo  considerados  pleitos  de  acr6scimos,  a  esse  ou  qualquer  titulo,  devendo  os  servigos  ser

fomecidos sem Gnus adicionais;

I)  Serao  desclassificadas  as   propostas  que  nao  atenderem   as  especificag6es  e  exig6ncias  do

presente Edital e de seus Anexos e que apresentem omiss6es,  irregularidades ou defeitos capazes
de dificultar o julgamento;

in)  0  Pregoeiro  considerafa  como forma,  erros de  somat6rios  e  outros  aspectos que  beneficiem  a

Administragao Pdblica e nao implique nulidade do procedimento.

10.1  Ap6s  apresentagao da  proposta,  nao  cabers  desistencia,  salvo  por motivo justo  decorrente  de

fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro, que sera consignado em ata.

10.2  Abertos  os  envelopes,   as  propostas  sefao  rubricadas  polo   Pregoeiro,   equipe  de  apoio  e

licitantes credenciados.

10.3 Lido os pregos, o Pregoeiro relacionafa todas as propostas em ordem crescente.

10.4  0  autor  da  oferta  de  valor  mais  baixo  e  os  das  ofertas  com  pregos  ate  10%  (dez  por cento)

superiores aquela poderao fazer novos lances verbais e sucessivos, ate a proclamagao do vencedor,

observadas os direitos de privilegio constante na Lei Complementar 123/2006.

10.5 Nao havendo pelo menos 03 (tres) ofertas nas condig6es definidas no item anterior, o Pregoeiro

classificafa  as  03  (tres)  melhores  propostas,  para  que  seus  autores  participem  dos  lances  verbais,

quaisquer que sejam seus preeos ofertados na proposta escrita.

10.6   Definido   o   menor   prego,   o   mesmo   devefa   ser   mantido   pelos   Prestadores   de   servigos

vencedores ate o pr6ximo pregao, que estafa habilitado a efetuar.

10.7  Podefa  ser averiguada  a  qualidade  dos  produtos  e  servigos  fomecidos  atrav6s  de  inspeg6es

realizadas de  rotina,  sob  pena de  cancelamento de servigos caso o resultado  nao seja vantajoso a

esta administragao.

10.8  A  desist6ncia   em   apresentar  lance  verbal,   quando  convocado   pelo   Pregoeiro,   implicafa   a

exclusao do licitante da etapa de lances verbais e na manutengao do dltimo preeo apresentado polo

licjtante, para efeito de ordenaeao das propostas.

10.9  Nao  podefa  haver desistencia  dos  lances ofertados,  sujeitando-se  o  proponente  desjstente  as

penalidades constantes neste Edital.
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10.10  Sendo  aceitaveis  as  propostas  de  menor  prego,  sefao  abertos  os  envelopes  contendo  a

documenfagao  de  habilita9ao  dos  licitantes  que  a  tiverem  formulado,  para  confirmagao  das  suas

condig6es habilitat6rias;

10.11  Caso  nao se  realize  lance verbal,  sera verificado  a  conformidade  entre  a  proposta  escrita  de

menor prego e o valor estimado para a contratagao, desta feita, o prego acima do cotado no mercado

nao  sera  aceito  e  o  Item  sera  respectivamente  fracassada,  assim  como  os  itens  considerados

inexequiveis  de  acordo  com  a  pratica  de  mercado  16gjca  tomando-se  por base  o  risco  ao  contrato

administrativo  e  quanto  a  sua  execugao,  bern  como  como  a  continuidade  do  servigo  publico  e  o

interesse publico, os itens tamb6m sera respectivamente fracassado, por juizo de conveni6ncia.

10.12  Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro examinafa a

aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.

10.13 Analisadas as  propostas apresentadas e conclui`da  a etapa de  lances verbais,  a  classificagao

final    dar-se-a    pela    ordem    crescente   dos    preaps,    observando-se,    quando    aplicavel,    a    Lei

Complementar n°.  123/2006.

10.14   Constatado   o   atendimento   das   exigencias   fixadas   no   edltal,   o   licitante   sera   declarado

vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

10.15  Se  a  oferta   nao  for  aceitavel  ou  se  o  licitante  desatender  as  exigencias  habilitat6rias,  o

Pregoeiro   examinafa   a   oferta   subsequente,   verificando   a   sua   aceitabilidade   e   procedendo   a

habilitagao  do  proponente,  na  ordem  de  classificagao,  e  assim  sucessivamente,  at6  a  apuragao  de

uma   proposta   que   atenda   ao  edital,   sendo  o  respectivo   licitante  declarado  vencedor  e  a   ele

adjudicado o objeto do certame.

10.16   Na   situagao   prevista   no   subitem   10.11,   o   Pregoeiro   podefa   negociar  diretamente   com   o

proponente  para  que  seja obtido  prego  melhor,  sendo que o  Pregoeiro  nao  ira  adjudicar de forma

alguma a  Item que esteja acima do pre9o  praticado no mercado,  conforme pfevia cotagao pelo

setor competente.

10.17   Da   reuniao,   lavrar-se-a   ata   circunstanciada,   na   qual   sefao   registradas   as   ocortencias

relevantes,  devendo  a  mesma,  ao final,  ser assinada  pelo  Pregoeiro,  pela  equipe  de  apoio  e  pelos

licitantes  presentes;  a estes, sendo-lhes facultado esse direito.  Havendo recusa de qualquer licitante

em  assinar  a  ata  ou  se  retirar  antes  do  termino,  este  fate  sera  regjstrado  pela  Sr.   Pregoejro,

presumindo-se concordancia de tal licitante com todos os seus termos e conteddo.

11.1       Como  condi9ao  pr6via  ao  exame  da  documenta9ao  de  habilita9ao  do  licitante  detentor  da

proposta classificada em primeiro lugar, o vencedor devera apresentar c6pias dos documentos abaixo
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relacionados    dentro    do    Envelope    nQ    3    -    Habilita¢ao,    e    o    Pregoeiro   verificara    o    eventual

descumprimento  das  condic6es  de  participa9ao,  especialmente  quanto  a  existencia  de  sangao  que

impega a participagao no certame ou a futura contrata9ao, mediante a consulta da autenticidade dos

referidos documentos :

a)     Cadastro Nacional de  Empresas  lnid6neas e Suspensas -CEIS,  mantido  pela  Controladoria

Geral da Uniao (www.portaldatranspatencia.gov.br/ceis);

b)     Cadastro  Nacional de Condena?6es CI'veis por Atos de  lmprobjdade Administrativa,  mantido

pelo conselho      Nacional           de         Justice

(www,cnj.jus.br/improbidade_adm/consulta_requerido.php);

c)      Lista de inid6neos, mantida pelo Tribunal de contas da uniao -TCU;

d)     A  consulta  aos  cadastros  sera  realizada  em  nome  da  empresa  licitante  e  tamb6m  de  seu  s6cio

majoritario, por forga do artigo  12 da Lei 8.429, de 1992, que prev6, dentre as sang6es impostas

ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibigao de contratar com o

Poder Pdblico, inclusive por interm6dio de pessoa jurfdica da qual seja s6cio majoritario.

e)     Constatada  a  existencia  de  sangao,  o  Pregoeiro  reputara  o  licitante  inabilitado,  por  falta  de

condigao de participagao.

11.2. As empresas interessadas deverao apresentar as seguintes documentag6es:

11.2.1. Relativos a Qualificacao T6cnica:

a)    Atestado  de  capacidade  t6cnica  expedida  por  6rgao  da  Administragao  Pdblica  ou  Privada,

comprovando  que  a  licitante  manteve  ou  mant6m  contrato  para  o  fornecimento  de  Servigos  da

mesma  natureza  desta  licitagao,  contendo  o  grau  de  satisfagao  quanto  ao  ni'vel  de  atendimento  e

qualidade dos mesmos;

b)   Declaracao de  que  6  Adimplente  com  o  Municipio  de  Cachoeira  do  Piria  - Pa,  emitida  pela

Secretaria de Finangas/tributos.

11.2.2. Relativos a Habilitacao Juridica:

a) Prova de lnscrigao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) Registro comercial, no caso de empresa individual;

c) Ato  constitutivo,  estatuto  ou  contrato social  em  vigor devidamente  registrado,  acompanhados  de

todas as altera96es  ou  da consolidagao respectiva em  se tratando de  sociedades comerciais e,  no

caso de sociedades por ag6es, acompanhado de documentos de eleigao de seus administradores;

d) lnscrieao do ato constitutivo,  no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em

exercl'cio;

e) Decreto de autorizagao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento

no  Pals,  e  ato  de  registro  ou  autorizagao  para  funcionamento  expedido  pelo  6rgao  competente,

quando a atividade assim o exigir;
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f) C6dula de identidade do propriefario e dos respectivos s6cios se houver.

11.1.3. Relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) prova de regufandade para com as Fazendas Federal (Certidao Conjunta),  Estadual ITribufarie

e Nao Tributaria) e  Munieipal do domieilfo ou sede da lieitante,  na forma da lei.

a.1 ) faz parte da prova de regulandade para com a Fazenda Federal, a Certidao Conjunta Quanto

a      Divida      Ativa      da      Unfao,      fomecida      pela      Proouradoria      da      Fazenda      Nacional

(www.receita.fazenda,aov.br).

a.2) faz parte da prova de  regufaridade para com a Fazenda Estadual, as certid6es emitidas peLa

Secretarfa  de  Estado da  Fazenda,  sendo  as  negativas de  Natureza  Tributaria  e  a  de  Natureza

Nao  Tributarfa  emitidas  no site  da  SEFA - Secretarfa  de  Estado da  Fazenda,  emitidas  pete  site

(WWW.apD.sofa.Da.aov.br).

a.3)  faz  parte  da  prova  de  regufaridade  para  com  a  Fazenda  Municipal,  a  certidao  negativa  de

debito munieipal emitida na sede da licitante.

b) prova de regulendade do Fundo de Garantia  por Tempo de Servipe (FGTS),  por meie do CRF

-   Certificado   de   Regufandade   do   FGTS,   emitido   pete   site   da   Caixa   Econ6mica   Federal,

demonstrando  situagao  regular no  oumprimento  dos  encargos  sociais  instituidos  par lei,  emitido

no site (www.caixa.aov.br).

c) prova de inexistencfa de debitos inadimplidos perante a Justice do Trabalho,  por meie da CNDT -

Certidao Negativa de D6bitos Trabalhisfas, emitida pete site (www.tst.ius.br).

C.1)   Preferencfalmente   as   certid6es   retiradas   vie   internet   deverao   vir   acompanhadas   de   sua

autenticidade  emitidas  urn  dia  anterior  a  liehagao  pete  site  a  fim  de  agilizar  o  andamento,  case

contrarie a PREGOEIRO suspendefa o certame ate que se verifique as devidas autentieidades.

11.1.4. Relativos a Qualificacao Economicofinanceira:

a)  Balanap  patrimonial  e  demonstrag6es  confabeis  do   dltimo  exeroicie  social,  ja  exigiveis  e
apresentados  na forma da  lei,  que comprovem a  boa situagao financeira  da empresa, vedada a
sua  subetituigao  por  balancetes  ou  bafangos  provis6hos,  podendo  ser  atualizados  per  indices
oficfais  quando  encerrado  ha  mais  de  3  (tres)  meses  da  data  da  apresentagao  da  proposta.  0
bafanap   devefa   ser   registrado   na   Junta   Comerofal,   sendo   acompanhado   da   Certidao   de
Regularidade  Profissienal do contador para  fins de assinatura do trabalho tdenico  nos termos da
Resolugao   CFC   n.°   1.402/2012,   Art.   2°,   Pafagrafo   dnico.   Para   comprovar  a   boa   situagao
financeira,  as  lieifantes  tefao  que  apresenfar junto  ao  Balenap  Patrimonial  e  as  demonstrag6es
confabeis, a analise devidamente assinade pete contador responsavel, dos seguintes indices:

lLC = indice de lit]uidez corrente, com valor idual ou superior a  1,00;

ILG = indice de liduidez geral, com valor igual ou superior a  1,00;

GE = Grau de endividamento, com valor isual ou meror a  1,00;
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ONDE:

ILC = ATIV0 CIRCuLANTE

PASSIVO CIRCULANTE

ILO = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

GE = PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO EXIGivEL A LONGO PRAZO

ATIVO TOTAL

OBSERVACAO:  Os  indices acima devefao ser demonstrados pelo  pr6prio licitante,  em  mem6ria
de  calculos  assinada  pelo  contador  responsavel  pelo  balango,  para  posterior  verificagao  pela
Comissao.

b)  Nos  casos  de  empresas  rec6m-criadas, a  exigencia  prevista no artigo  31,I,  da  Lei 8.666/93, sera
atendida mediante a apresentagao do "Balango de Abertura".

c)  certidao  de  Fal6ncia  e  Recuperaeao Judicial  ou  Extrajudicial  expedida  pelo  F6rum  distribuidor da
sede  da pessoa juri'dica,  em  que conste o prazo de validade  e,  nao  havendo,  somente  sera aceita
com a data de emissao nao superior a 90 (Noventa) dias.

12.1  Nos termos dos artigos 42 e 43 da  Lei Complementar n°  123,  de  14/12/2006  e alteragao dada

pela   Lei   Complementar   147/2014,   as   microempresas   e   empresas   de   pequeno   porte   devefao
apresentar toda a documentagao exigida  para efeito de comprovagao de regularidade fiscal,  mesmo

que esta apresente alguma restrigao.

12.1.1  Havendo  alguma  restrigao  na  comprovagao  da  regularidade  fiscal,  sera  assegurado  o  prazo

de  05  (Cinco)  dias  dteis,  cujo  termo  inicial  correspondefa  ao  momento  em  que  o  proponente  for

declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a crit6rio da Administragao Pdblica,

para  a   regularizagao  da  documentagao,   pagamento  ou   parcelamento  do  d6bito,  e  emissao  de
eventuais certid6es  negativas ou  positivas com efeito de certidao negativa.  Eventual  interposieao de

recurso contra a decisao que declara o vencedor do certame nao suspendefa o prazo supracitado.

12.2   A   nao   regularizagao   da   documentagao   no   prazo   previsto   no   subitem    12.1.1,   implicafa

decad6ncja do direito a  contratagao, sem  prejuizo das sang6es previstas no art. 81  da  Lei no 8.666,

de  21  de junho  de  1993,  sendo  facultado  a  Administragao  convocar  para  nova  sessao  pdblica  os

licitantes remanescentes, na ordem de classifica9ao, para contrata?ao, ou revogar a licitagao.
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13.1.   Declarado   o  vencedor,   qualquer  licitante   podefa   manifestar   imediata   e   motivadamente  a

intengao de recorrer, quando lhe sera concedido o prazo de 03 (tr6s) dias corridos para apresentagao

das  raz6es  do  recurso,  como  consta  do  inciso  XVIIl,  do  artigo  4°,  da  Lei  10.520/2002  ficando  os

demais licitantes  desde  logo  intimados  para  apresentar contrarraz6es em  igual  ndmero de dias,  que

comegafao  a  correr  do  t6rmino  do  prazo  do  recorrente,  sendo-Ihes  assegurada  vista  imediata  dos

autos.

13.2.  Os  recursos  e  contrarraz6es  de  recursos  devem  ser  endereeados  ao  Pregoeiro,  mediante

protocolo  junto  ao  Setor  de  Protocolo  Geral  da  Prefeitura  Municipal  de  Cachoeira  do  Piria,  que

podefa:

13.3.1  Motivadamente, reconsiderar a decisao;

13.3.2 Manter a decisao, encaminhando o recurso para a Autoridade Competente, conforme Art.109,

§ 4o, da Lei n° 8.666/93.

13.4   0   acolhimento   de   recurso   importafa   a   invalidagao   apenas   dos   atos   insusceti'veis   de

aproveitamento.

13.5  Decididos  os  recursos,  a  autoridade  competente  fara  a  adjudicaeao  do  objeto  da  licita9ao  ao

licitante vencedor.

13.6 0s autos dos procedimentos permanecerao com vistas franqueadas aos interessados, na sede

da Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piria.

13.7  Na  aus6ncia  de  manifestagao  de  intengao  de  interposigao  de  recursos  ou  ap6s  decisao  dos

mesmos,    o    Pregoeiro   devolve fa    os   envelopes   de    "HABILITACAO"    inviolados   aos    licitantes

desclassificados podendo, todavia, rete-Ios.

14.1   A  Pregoeiro  adjudicafa  objeto  da  licitaeao  ao  licitante  vencedor,  quando  inexistir  recurso  ou

quando   reconsiderar  sua   decisao,   com  a   posterior  homologagao   do   resultado  pela   autoridade

competente.

14.2    Decididos   os    recursos   porventura    interpostos   e,    constatada   a    regularidade   dos   atos

procedimentais   pela   autoridade   competente,   esta   adjudicara   o   objeto   ao   licitante   vencedor   e
homologafa o procedimento licitat6rjo.

15.1. As despesas decorrentes da contratagao, objeto desta Licitagao, correrao por conta das

seguintes dotag6es ongamentarias:

DECRETO 7.892/2013 -Art. 7 Pafagrafo 2°
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§ 2° Na licitagao para registro de preeos nao 6 necessario indicar a dotaeao ongamentaria, que

somente sera exigida para a formaliza9ao do contrato ou outro instrumento habil.

16.1.   Ap6s a adjudicagao do objeto da licitagao pelo Pregoeiro, e a vista do julgamento pelo Prefeito

Municipal  efetivafa  juizo  de  conveni6ncia  acerca  do  procedimento  licitat6rio,  podendo  homologar o

certame ou, se for o caso, mediante decisao fundamentada, revogar a licitagao.

16.2.    Uma  vez  Homologada  referida  no  item  anterior,  os  licitantes  classificados serao convocados

para assinarem a Ata de Registro de Pregos no prazo de ate 05 (cinco) dias ilteis.

a)  Para fins de formalizagao da Ata de Registro de  Pregos,  devefa ser respejtada  e especificada a

ordem de classificagao do certame e a quantidade de fornecedores a serem registrados.

16.3.     A  Administraeao  podefa  prorrogar  o  prazo  fixado  no  item  anterior,  por  igual  periodo,   nos

termos  do  art.  64,  §   1°  da  Lei  Federal  n°.  8.666/93,  quando  solicitado  polo  licitante  classificado,

durante  o  seu  transcurso,  e  desde  que  ocorra  motivo  justificado,  aceito  pelo  ente  promotor  do

certame.

16.4.   Como  condigao   para  celebraeao  do  contrato  e  durante   a  vig6ncia   contratual,   a   Licitante

vencedora devefa manter as mesmas condi96es de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao.

17.1. Ap6s a prestagao dos servigos solicitados, a contratada devefa  protocofar no setor requisitante

•     Nota  Fiscav DANFE,  ate o 5 (Quinto) dfa do mss subsequente ao m6s de referencie, especificando
produtos e servieos correspondente e sous valores em moeda nacienal, devendo estar formainiente
atestada pete setor o qual recebeu os produtos.

17.2. 0 pagamento sera efetuado a CONTRATADA atrav6s de transferencfa bancarfa diretamente na

conta, vedada transfetencfas para outras contas, em ate 30 (trinfa) dies ap6s a Nota de Empenho.

17.3.   0   pagamento   somente   sera   efetuado   mediante   apresentagao   da   regulandade   fiscal   e

trabalhista junto a nota fiscal:

a.1)  Regufaridade  para  com  a  Fazenda  Federal,  a  Certidao  Conjunta  Quanto  a  Divida  Ativa  da

Uniao, fomecida pete Proouradoria da Fazenda Nacional (www.receita.fazenda.aov.br).

a.2) Reguleridade para com a Fazenda Estadual, as certid6es emitidas pete Secrefarfa de Estado

da  Fazenda,  sendo as  negativas de  Natureza  Tributarfa e a de  Natureza  Nao Tributaria emitidas

no     site     da     SEFA     -     Secretaria     de      Esfado     da      Fazenda,     emitidas     pete     site

(WWW.aDD.sofa.pa.aov.br).
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a.3) Regufaridade para com a Fazenda Munidpal, a certidao negativa de debito munieipal emitida

na sede da lieitante.

b)  Regularidade  do  Fundo  de  Garantie  por  Tempo  de  Servigo  (FGTS),  por  meie  do  CRF  -

Certificado   de    Regulendade   do    FGTS,    emitido    pelo   site   da    Caixa    Econ6mica    Federal,

demonstrando  situagao  regular no oumprimento  dos  encargos  sociais  instituidos  por lei,  emitido

no site (www.caixa.aov.br).

c) Inexist6ncie de d6bitos inadinplidos perante a Justiga do Trabalho,  por I.nets da CNDT -Certidao

Negativa de Debitos Trabalhistas, emitida pete site (www.tst.ius.br).

18.10 prazo de vjgencja dessa Ata de Registro de Pre¢os 6 de  12 (doze) meses, contados da data

de sua assinatura.

18.2. 0 prazo de vigencia das contratag6es decorrentes desse registro de preeos apresentafa como

termo  inicial  o  recebimento da  Nota  de  Empenho/ordem  de  fomecimento  ou  data  de  assinatura  do

contrato, e como termo final o recebimento definitivo do objeto  pela Administragao,  ou finalizagao do

prazo contratual caso seja firmado, observado os limites de prazo de entrega fixados neste edital.

19.1   A  Iicitante,  adjudicafaria  ou  contratada  que  deixar  de  entregar  ou  apresenfar  documentagao

falsa  exigida  para  o  certame,  ensejar o  retardamento  da  execueao  de  seu  objeto,  nao  mantiver  a

proposta,  falhar na  execugao  do contrato,  comportar-se de modo  inid6neo ou  cometer fraude fiscal,

garantida pr6via e ampla defesa.

19.2  A  contratada  que  incorram  nas  faltas  constantes  nos  arts.  81  a  85  da  Lei  n°  8.666/93,  bern

como, que dentro do prazo de validade de sua proposta nao assinar o contrato ou retirar instrumento

equivalente  aplicam-se,  segundo  a  natureza  e gravidade  de falta,  assegurados a  ampla  defesa  e  o

contradit6rio, as sang6es previstas nos art. 86 a 88 da  Lei Federal n° 8.666/93 ou em dispositivos de

norma que vjerem a substitui-la.

19.3  0  fornecedor  que  nao  emitir  as  Notas  fiscais  com  a  especifjcagao  dos  servigos  prestados

condizentes  com  aqueles  apresentados  na  Planilha  de  Pregos,  implicafa  em  suspensao  por  12

(doze) meses.

19.4  Sem  prejui'zo  das  sang6es  cominadas  no  art.  87,I,Ill  e  lv,  da  Lei  8.666/93,  pela  inexecugao

total  ou  parclal  do  objeto  adjudicado,  a  Administragao  garantira  a  ptevia  e  ampla  defesa,  aplicar a

Av. Getdlio Vargas -534 -Centre, Cacho®ira do Pjria -PA -CEP: 68.616000 FONE: (91) 3447-1dr
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Contratada  multa  de  ate  10%  (dez  por  cento)  sobre  o  valor  adjudicado,  mediante  instauragao  de

processo para averiguagao.

19.5 As multas previstas nesta segao nao eximem a adjudicataria da reparagao dos eventuais danos,

perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha causar ao Municipio de Cachoeira do Piria.

®

20.1  E facultada ao  PREGOEIRO ou autoridade superior, em qualquer fase da  licitagao, a promogao

de  diligencia  destinada  a  esclarecer ou  complementar a  instrugao  do  processo,  vedada  a  inclusao

posterior de dcoumento ou informagao que deveria constar no ato da sessao ptlblica.

20.2 A autoridade competente para  determinar a contratagao  podefa  revogar a  licitagao por raz6es

de interesse pdblico derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente

para justificar tal conduta, devendo anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocagao de qualquer

pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. Redagao de acordo com o Art. 49 da Lei 8.666/93
20.2.1. A anulagao do procedimento induz a do contrato.

20.2.2.  Os  licitantes  nao  terao  direito  a  indenizagao  em  decortencia  da  anulaeao  do  procedimento

licitat6rio,  ressalvado  o  direito  do  contratado  de  boa-fe  de  ser  ressarcido  pelos  encargos  que  tiver

suportado no cumprimento do contrato.

20.3. Os proponentes assumem todos os custos de preparagao e apresentagao de sua proposta e ao

Orgao nao sera, em  nenhum caso,  responsavel por esses custos,  independentemente da condueao

ou do resultado do processo licitat6rio,

20.4.   Os   proponentes   sao   responsaveis   pela   fidelidade   e   legitimidade   das   informag6es   e   dos

documentos apresentados em qualquer fase da licitagao.

20.5.  Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impe9a a realizagao do

certame  na  data  marcada,  a  sessao sera  resignada  para  o  primeiro dia  titil subsequente  no mesmo

hofario e local anteriormente definido.

20.6.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste  Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio

e incluir-se-a o do "vencimento". S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente normal da

Administragao Publica Municipal de Cachoeira do Piria.

20.7. As normas que disciplinam este pregao serao sempre interpretadas em favor da ampliagao da

disputa entre os interessados, sem comprometimento da seguranea do futuro contrato.

20.8.  A existencia  de  pregos  registrados  nao  obriga  a  Administragao a  contratar, facultando - se  a

realizagao de licitagao especifica para a prestagao de servigos pretendida, assegurada a prefetencja

ao fomecedor em igualdade de condig6es (Decreto n° 7.892/2013 -Artigo 16).

20.9. A homologagao do resultado desta licitagao nao impljcafa direito a contra

Av. Getdlio Vargas -534 -Centre, Cachoeira do Pjria -PA -CEP: 68.616-COO FONE: (91) 3447rfe
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20.10. Aos casos omissos aplicam-se as disposig6es constantes da Lei 10.520/2002, da Lei 8.666/93

e o Decreto no 7.892/2013 e alterag6es pelo decreto n° 8.250/2014.

20.11. Sao partes integrantes deste Edjtal:

a) ANEXO I -Termo de Refefencia;

b) ANEXO  11 -Minuta da Ata de Registro de Prego;

c) ANEXO Ill -Minuta do Contrato;

d) ANEXO IV - Modelo da Proposta;

e) ANEXO V -Minuta de Carta de Credencjamento;

f) ANEXO Vl -Declaragao de requisite de habilita9ao;

g) ANEXO Vll -Modelo de Declaraeao lnexistencia de fatos impeditivos;

h) ANEXO Vlll -Declaragao de ME/EPP

i) ANEXO IX -Declaragao de Empregador

j) ANEXO X -Declaragao de Elaboragao lndependente de Proposta.

Cachoeira do Piria (PA), 25 de Mango de 2019.

Av. Gettllio Vargas -534 -Centre, Cachoeira do Piria -PA -CEP: 68.616-000 FONE: (91) 3447-1439
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ANEXO I - TERMO DE RI!FER£NCIA

®

®

1. INTRODUCA0

1.1. 0 presente Termo de Refer6ncia tern como objeto a Aquisifao de materials de higiene, limpeza e

descaltiveis para atender as necessidades das Secretarias e Fundos do municipio de Cachoeira do

Piria.

2. lusTIFICATIVA

Tendo  como  base  o  Princfpio  da  Continuidade  dos  servigos  pdblicos,  segundo  o  qual  a  Administragao

Ptiblica executa suas atribui96es essenciais ou necessarias aos administrados, entende-se que a aquisigao

objeto deste Termo de Referencia 6 imprescindivel para manuten9ao desta Prefeitura e Secretarias.

Sendo   assim,   o   servigo   pdblico,   como   atividade   de   interesse   coletivo,   visando   a   sua   aplicagao

diretamente a popula9ao, nao pode parar, deve ele ser sempre continuo, pots sua paralisa9ao total, ou

ate mesmo parcial, podera acarretar prejuizos aos seus usuarios.

Diante do exposto, vemos a importancia da aquisigao dos items solicitados.

3. METODOLOGIA

3.1.   A   presente   aquisigao   sera   realizada   por   meio   de   processo   licitat6rio,   na   modalidade   Pregao

Presencial,  utilizando  o  Sistema  Registro  de  Pregos,  observando  os  dispositivos  legais,  notadamente  o

disposto na Lei Federal n°.10.520/2002, Decretos Federais n°. 3.555/2000 e 7.892/2013, bern como, pela

Lei Complementar n°.  123/2006 e alterag6es posteriores, aplicando-se, subsidiariamente, as disposig6es

da Lei Federal nQ. 8.666/93 e pelas condig6es e exigencias estabelecidas em Edital.

4. |USTIFICATIVA DA ESCOLHA DA MODALIDADE DE I.ICITACAO

4.1. A escolha  da  modalidade de  licita9ao denominada  Pregao  Presencial justifica-se pela  major rapidez

em  sua  execugao,  pela  transparencia  que  a  modalidade  proporciona,  e  pela  possibilidade  de  se  obter

pre9os mais vantajosos para Administragao, al6m da possibilidade que tern os licitantes de reduzir pregos

durante a fase de lances.

Ainda  assim, atrav6s  dessa  modalidade  de  licita9ao a  Administra9ao  Ptiblica  seleciona  a  melhor  oferta,

visando a aquisigao de items comuns.

A Lei nQ 8.666/1993 estabeleceu em seu art.  15, inciso  11, que as compras, sempre que possivel, deverao

ser processadas por meio de SRP. Considerando  que a Lei de  Licitag6es  estabelece normas gerais sobre

licita96es e contratos administrativos no ambito dos Poderes da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e

dos  Municipios,  cabe  a  cada  ente  federativo  estabelecer  por  decreto  a  respectiva  regulamentacao,

conforme estabelece o § 3Q, do art.15. Na esfera federal, o assunto 6 tratado pelo Decreto nQ. 7.892/2013.

Ainda assim, segundo o Superior Tribunal de )ustiga -STJ e orienta96es da Controladoria Geral da Uniao -

CGU,  o  §  3Q,  do  art.  15,  da  Lei  nQ  8.666/1993  6  autoaplicavel,  assim,  os  estados  e  municipios  podem

Av. Getdlio Vargas -534 -Centro, Cachoeira do Piria -PA -CEP:



c.cMOEll`^ Il-o p"-ff

ESTAD0 DO PARA
PREFEITURA MUNlclpAL DE CACHOEIRA Do pmlA

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACA0
CNPJ. 01.612.360/0001-07

realizar  licitagao   por  meio  de  registro  de  pregos  mesmo  sem  as   respectivas  regulamenta96es   por

decretos.  No  entanto,  deverao  disciplinar  no  edital  da  licita9ao  todos  os  requisitos  necessarios  para

realizagao do certame por SRP.

0  Municipio  de  Cachoeira  do  Piria/PA nao  disp6e  de  Decreto  Municipal  que  regulamente  o  Sistema  de

Registro  de   Pregos,  sendo  assim,  adotard  o  disposto  no  Decreto  Federal  ng.  7.892/2013,  conforme

clausulas constantes no Edital de Licitagao.

Com efeito, esta modalidade de licita€ao na forma de Pregao presencial para registro de pregos que tern

como objetivo a aquisi9ao  de materials  de consumo, que tern como fundamento atender a varios 6rgaos

desta  Administra€ao  Municipal,  levando  em  consideragao  as  caracteristicas  do  produto,  pois  havera  a

necessidade  de  contratag6es  frequentes.  Ainda  assim,  pela  natureza  do  objeto,  nao  6  possivel  definir

previamente o quantitativo a ser demandado pela Administragao, sendo portanto, justificavel a adogao do

referido sistema de compras.

0 Sistema de Registro de Pre9os sera adotado, pois 6 o sistema de compras pelo qual os interessados em

fornecer  materials,  equipamentos  ou  servi€os  ao  poder  pdblico  concordam  em  manter  os  valores

registrados   no   6rgao   competente,  corrigidos   ou   nao,  por  urn  determinado  periodo   e  fornecer  as

quantidades    solicitadas    pela    Administragao    no    prazo    previamente    estabelecido,    sendo    que    a

Administra9ao Ptiblica nao 6 obrigada a contratar quaisquer dos items registrados.

5. ESPECIFICAC6ES DO OB|ETO.

5.1.  As  aquisi96es  constam  no  quadro  a  seguir descriminados,  onde  estao  especificadas  as  unidades  de

medida e quantidades.

PIANILHA DE QUANTITATIVO.

Item Descri9ao dos produtos Und Quant.

1

AGUA  SANITARIA,  a     base     de     hipoclorito  de

Unidade 9592

s6dio,  com  teor de cloro ativo entre 2,0   a   2,5   %
p/p,    embalagem    plastica  de  01   litro,  com  dados
de identificagao do  produto,   marca  do  fabricante,
data  de    fabricagao,    prazo    de    validade,    caixa
com  12 frascos.

2
ACIDO     MURIATICO,     alta     concentragao,     ar-

Unidade 800condicionado    em    recipiente    de    01     litro.    Com
registro no Minist6rio da sal]de.

3
ALCOOL  EM  GEL,     de  500   ml,   certificado   pelo

Unidade 1000lNMETRO   e    norma   da   ABNT,    caixa   com    12
unidades.

4

ALCOOL  EM  GEL,  certificado  lNMETRO  e  norma

Unidade 4000
da  ABNT  NBR  1991   e  Registro  no  Minist6rio  da
sai]de.     Embalagem     em     plastico    transparente
resistente   com   1000   ml,   contendo   o   nome   do
fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.

5 ALCOOL    Etilico    Hidratado    65.    %    Certificado Unidade 4100
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INMETRO   come   normal   da   ABNTNBR   5991    e
registro do Ministerio da sadde.  Embalagem frasco
plastico     de     1000ml,     contendo     o     nome     do
Fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.

6

AVENTAL  BRANCO,  Em  material  emborrachado

Unidade 500
resistente   e   flexivel,   tamanho   dnico.   Dimens6es
aproximadas  em  centimetros  (cm):  altura  70  cm  x
largura 70 cm.

7

BALDE      PLASTICO,      capacidade      20      Litros,

Unidade 100
polietileno   de   alta   densidade,   alta   resjst6ncja   a
Impacto,  paredes e fundo  reforgados,  alga em  ago
zincado,      cores      variadas,      com      dados      de
identificacao do produto e marca do fabricante.

8
BALDE PLASTICO, capacidade de  12   Litros, com

unidade 350alga de arame     galvanLzado   e pegador embutido,
cores diversas,  Certificado pelo lNMETRO.

9
BALDE  PLASTICO,  com  capacidade  de  30  ljtros,

Unidade 350com    tampa,    cores    diversas.    Certificados    pelo
INMETRO.

10

BALDE  PLASTICO,  com  capacidade  de  4  litros,

Unidade 450
com    alea    de    arame    galvanizado    e    pegador
embutido,      cores      diversas.      Certificado      pelo
lNMETRO.

11
BARCIA  PLASTICA   PEQUENA,   capacidade   de

Unidade 250
151.

12

BARCIA  PLASTICA  FUNDA,   capacjdade  de   35

Unidade 100
litros,  alta  densidade  resistencia  a  impacto,  cores
diversas, com  dados de  identificagao do produto e
marca do fabricante.

13
CESTO  DE  LIXO,  material  plastico,  polipropileno,

Unidade 250tipo   telado,   sem   tampa,   n°   10,   cores   diversas.
Certificado pelo lNMETRO.

14

CESTO      plastico      para      lixo     telado     simples,

Unidade 250
capacidade   para   15   litros,   cor  cinza   ou   branco,
com dados de identificagao do produto e marca do
fabricante.

15

CESTO plastico para  roupa suja,  tjpo fechado com

unidade 250
tampa,     capacidade  para  60  litros,  cor  cinza  ou
branco,  com  dados  de  identificagao  do  produto  e
marca do fabricante.

16

CLORO    granulado    para    limpeza    de    piscina.

Kilo 200
Produto   devefa   apresentar   identificagao,   marca,
data  de  fabricaeao,  selo  do  lNMETRO  e  prazo  de
validade de  no minimo 09  meses a  contar da data
de entrega.

17
COLHER     DESCARTAVEL,      na     cor     branca,

Pacote 3500embalagem  com  50  unidades.  Produto  certificado
pelo INMETRO.

18

COPO      para      agua,      capacidade       150ml,em

Caixa 600poliestjreno    branco,    com   frisos   e   saliencia    na
borda,   peso  por  100(cento)  do  copo  devefa  ser
igual  ou  superior  a  220  gramas.  Embalagem  com
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100 copos.

19

COPO   DESCARTAVEL,   estriado,   branco,   com

Caixa 200

borda  redobrada,  em   polipropileno  at6xico,  forte,
de  1° qualidade, com  capacidade para 300 ml, que
atenda     a     norma     ABNT     NBR     14.865/2002,
embalado   em   pacotes   (manga   plastica)   de   100
unidades e ar-condicionado em caixa de papelao.

20

COPO   DESCARTAVEL,   estriado,   branco,   com

Caixa 800

borda  redobrada,  em  polipropileno  ou  poliestireno
at6xico,   forte,   de   1°  qualidade,   com   capacidade
para   200   ml,   que   atenda   a   norma  ABNT   NBR
14.865/2002,    embaladas    em    pacotes    (manga
plastica)  de   100  unidades  e  ar-condicionado  em
caixa de papelao.

21

COPO,     para      cafe,      capacidade      50ml,      em

Caixa 1100poliestireno    branco,    com   frisos   e   saljencia   na
borda,  peso  por  100  (cento)  do  copo  devefa  ser
igual ou superior a 72 gramas.

22

CREOLINA, uso veterinario, antiss6ptico, formicida

Unidade 3020
e   bactericida.   Embalagem   plastica   com   500ml,
contendo nome do fabricante, data de fabricagao e
prazo de validade.

23 DECANTADOR, Litro 100

24

DESEDORIZANTE      SANITARIO,      tipo      pedra

Unidade 6250

sanifaria,    perfumado-   odores   lavanda,   pinho   e
marine,    embalado    em    celofane    a    prova    de
vazamento    com    no    minimo    30g,    com    agao
bacteriostatica  e  aromatizante  e  suporte  plastico.
Produto na ANVISA/Ministerio da sadde, conte

25

DESENFETANTE,  liquido  concentrado  a  base  de

unidade 4600

pinho,     para     uso     geral,     agao     bactericida     e
germicida.     Registro     no     Minist6rio    da     sadde,
embalagem: frascos plastico de 500 ml, contendo o
nome do fabricante, data de fabricagao e prazo de
validade.

26 DESENTUPIDOR  DE  PIA,  em  borracha,  tamanho
Unidade 500

Pequeno'

27
DESENTUPIDOR, de vaso sanitario, tipo    manual,

Unidade 2500ventosa de  borracha,  cabo de madeira  tomeada  e
envemizada.

28

DESODORANTE    DE   AMBIENTE   TIPO   SPRY,

unidade 1000
embalagem  de  400ml/277g,  a  base  de  tri  etileno
glicol,     diversos     tipos     de     ess6ncia.     Produto
registrado   no  Minist6rio  da  sadde,   com  validade
minima de 08 moses a parti da data da entrega.

29

DESODORIZADOR   AMBIENTAL,   em   aerossol,

Unidade 4000
sem  CFC,  essencias  suaves,  efeito  neutralizante,
frasco de 400  ml produto  na ANVISA/MINISTERIO
DA  SAUDE,  contendo  o  nome  do  fabricante,  data
de fabricacao e prazo de valjdade.

30 DETERGENTE liquido  biodegradavel,  concentrado
Unidade 8000

com  no  minimo  11%  (onze  por cento)  do  principio
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ativo  basico  do  detergente  frasco  plastico  de  500
ml,   contendo   o   nome   do   fabricante,   data   de
fabricacao e prazo de validade.

31

ESCOVA PARA LAVAR  ROUPAS,  Oval  multiuso,

Unidade 1050

com cerdas e suporte plastico, desenho anat6mico
que   encaixa   perfeitamente   nas   maos.   Medindo
aproximadamente  25  mm  de  altura.  Deve  conter
dados   de   identificagao   do   produto   e   marca   do
fabricante.

32
ESCOVAO, cerdas em piagava, cabo em madeira,

Unidade 1750cepa  em  madeira,  comprimento  cerdas  minimo  3
Cm.

33
ESFREGAO,     em     microfibra.     Produto     devera

Unidade 500apresentar identificagao,  marca, data de fabricagao
e solo do INMETRO.

34 ESPANADOR DE TETO,  cerdas em sisal, cabo de Unidade 10
madeira medjndo aproximadamente  170 cm.

35

ESPONJA  de  la  de  ago  carbono  abrasivo,  para

Pacote 2000limpeza  em  geral  .  Embalagem:  com  no  minimo  8
unidades,  marca  do fabricante,  data  de fabricagao
e prazo de validade.

36

ESPONJA Multiuso, dupla face, sint6tica a base de

Unidade 5000

espuma   de   poliuretano  com   bactericida   de  fibra
sint6tica   cm    abrasivo,    dimens6es   aproximadas
100x65x20mm.     Embalagem    plastica    individual,
contendo o nome do fabricante,  data de fabricagao
e prazo de validade.

37 FLANELA   em   100%   algodao,   para   uso   geral, Unidade 2350
dimens6es aproximadas 40cmx60cm.

38 FOSFORO contendo no  minimo 40 palitos  (pacote Pacote 1570
com  10 unidades)

39 GARFO descartavel pacote com 50 unidade Pacote 1500
40 GORRO descartavel. Unidade 900

41

lNSETICIDA aerossol,  embalagem com no minimo

Unidade 1550400  ml.  Certificado  pelo  Minist6rio  da  sadde.  Iote
de  fabricagao  e  prazo  de  validade  do  produto  de
minimo de 08 meses a parti da data de entrega.

42

lNSETICIDA  aerossol,   inodoro,   a   base  de   agua

Unidade 3550para  mosca,  mosquitos  e  baratas,  uso  dom6stico.
Embalagem       com    450ml,    contendo   nome   do
fabricante, data de fabricacao e prazo de validade

43

KIT  LIMPEZA,  formado  por balde  de  polipropileno

Unidade 120
com  capacidade de no minimo 05  litros e esfregao
de      microfibra,       produto      devefa      apresentar
identificagao,  marca,  data  de fabrica9ao  e  selo  do
lNMETRO.

44 LA DE ACO pacote caixa 100

45

LIMPA    ALUMINlo,    neutro    a    base    de    acido

Cajxa 1000sulfonico.  Embalagem  em  frascos  de  500  ml,  com
dados do fabricante, data de fabricagao e prazo de
validade.

46 LIMPA VIDRO,  composicao:  tenso  ativo  ani6nico, Caixa 400
Av. Getdlio Vargas -534 -Centro, Cachoeira do Piria -PA -CEP: 68.616-000 FONE: (91)3447-143
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tenso    ativo    nao    t6nico,    alcool,    6ter    glic6lico,
hidr6xido   de   am6nio,   corante,   perfume   e   agua.
Embalagem    plastica    frasco    contendo    500    ml,
especificando   o    nome   do   fabricante,   data   de
fabricacao e prazo de validade.

47

LUSTRA  IVIOVEL,      a   base   de   cerdas   naturais,

Caixa 800
agao     de     secagem     fapida,     perfume     suave.
Embalagem: frasco plastica de 200 ml,  com  dados
do   fabricante,   data   de   fabricagao   e   prazo   de
validade.

48

LUVA,   material   de   borracha,   aplica9ao   limpeza,

Par 1415
tipo  punho  longo,  cor amarela,  acabamento  palma
antiderrapante,          esterilizada,          caracteristicas
adicionais sem forro, tamanho G,

49

LUVA,   material   de   borracha,   aplicagao   limpeza,

Par 1315
tipo  punho  longo,  cor amarela,  acabamento  palma
antiderrapante,          esterilizada,          caracteristicas
adicionais sem forro, tamanho M

50 MASCARA DESCARTAVEIS,  de  TNT -dupla  com Caixa 400
elastico caixa com  100 unidade.

51

PA   PARA  LIXO,   em   plastico  com   comprimento

Unidade 1295
aproximado de 23cmxl9cm,  cabo de madeira  com
no   minimo   75,5   cm   revestido   em   plastico   com
suporte       suspensor,       contendo       dados       de
identificacao do produto e marca do fabricante.

52

PANO   DE   CHAO   em   algodao   lavado,   costura

Unidade 3980dupla  de  fios  resistentes,  alto  poder  de  absongao,
tipo  saco  lavado  e  alvejado,  para  limpeza,  na  car
branca, dimens6es aproximadas 65x40 cm.

53
PANO   PARA  LIMPEZA  de  copa-cozinha,   100%

Unidade 2160em   algodao,   alta   absongao,   facil   enxague,   alta
resist6ncia, dimens6es aproximadas 45x70 cm.

54

PAPEL    HIGIENICO,    em    rolo,    folhas    simples,

Fardo 6500
gofrado  e  picotado,  alta  absongao,  na  cor  branca,
neutro,     de     primeira     qualidade,     rolo     medindo
30mxl0cm.  A  embalagem  devera  conter a  marca
do  fabricante,   dimensao,   cor  e   lote  do   produto.
Pacote com 4 unidades.

55
PRATOS DESCARTAVEL FUNDO, na cor branca,

Caixa 200dimensao de 21  cm, embalagem com  10 unidades.
Produto certificado pelo lNMETRO.

56
PRATOS   DESCARTAVEL,   para   sobremesa,   na

Caixa 100cor  branca,  dimensao  de  23  cm,  embalagem  com
10 unidades. Produto certificado pelo lNMETRO.

57

REMOVEDOR        DE        GORDURA,        limpador,

Caixa 50

composigao basica linear alquil.  benzeno, sulfonato
de  s6dio,  tensao,  aspecto  fisico  liquido,  aplica9ao
remover gorduras  e  poeiras d cozinhasfoanheiros,
caracteristicas adicionais embalagem com tampa e
bico    econ6mico,    frasco    com    500ml,    lote    de
fabricagao  e  prazo  de  validade  do  produto  de  no
minimo 08 meses a parti da data de entrega.
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58

RODO,   para   piso,   cepa   em   polipropileno,   com

Unidade 1690
dimensao aproximada de 40 cm, cabo com encaixe
rosqueado com altura minima de 120 cm, contendo
dados   de   identificacao   do   produto   e   marca   do
fabricante.

59

SABAO  EM   BARRA,   Multiuso  para  limpeza  em

Caixa 500geral,   biodegradavel,   barra  de   lkilo.   Embalagem
com  o  nome  do  fabricante,  data  de  fabrjcagao  e
prazo de validade, Registro do minist6rio da sadde.

60

SABAO, aspecto fisico p6 composigao carbonatos,

Fardo 500

silicatos,      fosfatos,      caracteristicas      adicionais
biodegradaveis,   aplicagao   lavar   roupas,   aditivos
alvejante,   odor   floral,    composi9ao   agua,   alquil,
benzeno  sulfato  de  s6dio,  corante,  embalagem  de
500 g, lote de fabricagao e prazo de validade de no
minimo 08 meses a parti da data de entrega.

61

SABONETE,  aspecto  fisico  s6dio,  peso 90  g,  tipo

Caixa 20

com    perfume,    formato    retangular,    cor   branca,
aplicagao pele normal, glicerinado pequeno, lote de
fabricagao  e  prazo  de  validade  do  produto  de  no
minimo   de   08   meses   a   parti  da   entrega.   Com
registro no Ministerio da sadde.

62

SACO     PLASTICO     PARA     LIXO,     cor     preto,

Pacote 6250
capacidade     nominal     de     100     litros,     tamanho
aproximado  75xl05cm.    Pacote  com  5  unidades,
contendo  dados     de   identificagao  do  produto   e
marca do fabricante.

63

SACO     PLASTICO     PARA     LIXO,     cor     preto,

Pacote 7500
capacidade     nominal     de     30     litros,     tamanho
aproximado  65x55cm.    Pacote  com  10  unidades,
contendo   dados     de   identificagao   do   produto   e
marca do fabricante.

64

SACO     PLASTICO     PARA     LIXO,     cor     preto,

Unidade 4360
capacidade      normal     de      15     litros,     tamanho
aproximado   39x58cm.   Pacote  com   10  unidades,
contendo   dados   de   identificagao   do   produto   e
marca do fabricante.

65 SACO  PLASTICO  TRANSPARENTE,  capacidade Pacote 200de OlKG, embalagem contendo 100 unidades.

66 SACO PLASTICO,  liso  1  kg 22x46xO,05 referencia Pacote 3000
875.

67

SACO  PLASTICO,  para  lixo,  capacidade 50  L,  cor

Pacote 2860preta,  largura  75cm,  altura  50cm,  espessura  0,12
micra    ,    pacote   com    no    minimo    10    unidades
pequeno. Cerificado pelo  lNMETRO.

68

SODA   CAUSTICA,    embalada    em    embalagem

Caixa 100plastica  resistente  com  300  gr,  Embalagem  com  o
nome do fabricante, data de fabricagao e prazo de
validade, Registro no Ministerio da sadde.

69
TOALHA    DE    PAPEL,    alta    absongao,    na    cor

Pacote 3000branca,  folha  dupla,  picotada  e aerada,  toalhas  de
no  minimo  21,0  cm  x  20,0  cm  cada,  Embalagem
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com dados de  identificagao do produto e marca do
fabricante.   Fardo   com   12   embalagem,   em   que
cada embalagem cont6m dois rolos de papel.  Deve
conter dados  de  identificagao  do  produto  e  marca
do fabricante.

70
TOALHA   DE   ROSTO,   material   100%   algodao,

Unidade 150comprimento  80  cm,  largura  45cm,felpuda,  macia,
cor branca, pequena.

71
TOUCAS        DESCATAVEIS ,        material        100% Caixa 200
polipropileno elastico duplo.

72

VASSOURA EM PIACAVA TIPO LEQUE, base de

Unidade 3965madeira  revestido  por  plastico  e  cabo  d  madeira
enroscado   com    rosca    plastica,    base   com    no
minimo 15cm de largura.

73
VASSOURA    TIPO    SANITARIA,     material    das

Unidade 2000cerdas  plastico/polipropileno,  material  do  cabo  em
plastico, vassoura com reservat6rio

6.OS SERVICOS
6.1 A Contratada devera iniciar a entrega dos materiais no prazo de 05 (cinco) dias a contar da assinatura

do Contrato, com observancia rigorosa das normas do contrato, do Edital e seus anexos.

6.2  A  Contratada  devera  utilizar  no  fornecimento  dos  materiais,  a  qualidade  do  objeto  e  atentar  para

normas de seguranga.

6.3   A   Contratada   devera   disponibilizar   todos   os   recursos   necessarios   ao   pleno   atendimento   das

demandas.

6.4  A   contratada   devera  atender  a   todas   as  solicitag6es   encaminhadas   mos   prazos   definidos   pela

administragao.

7 - OBRIGAC6ES DA CONTRATADA

7.1.  Responsabilizar-se  pelo  fornecimento  dos  materiais  objeto  da  licitagao,  atendidos  os  requisitos  e

observadas as normas constantes do Edital;

7.2.   Fornecer os materiais conforme detalhamento constante no Termo de Referencia, e de acordo com

as praticas usuais de mercado e legislagao vigente;

7.3.  Indicar  urn  preposto  que  possa  ser  encontrado  mediante  contato  telefonico  durante  o  horario

comercial, com competencia para tomar decis6es em nome da empresa contratada no que disser respeito

aos assuntos relacionados a execugao do contrato;

7.4.  Manter, durante toda a execu9ao do contrato, as condig6es de habilitagao e de qualifica9ao exigidas

no edital, sob pena de suspensao dos pagamentos ate a devida regularizagao;

7.5. Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, o objeto

da  Ata  de  Registro  de  Pregos  em  que  se  verificarem  vicios  redibit6rios,  defeitos  ou  incorreg5es,

ocasionados pelo contratante, durante toda a vigencia da Ata e da garantia.
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7.6.  Realizar  o  fornecimento  do  objeto  dentro  dos  padr6es  e  quantidades  requisitados,  garantindo  a

qualidade do objeto fornecido, segundo as exigencias legais.

7.7. Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes da contratagao;

7.8.   Responsabilizar-se  pelos  danos  causados  diretamente  a  Prefeitura  de  Cachoeira  do  Piria  ou   a

terceiros,  decorrentes  de  culpa  ou  dolo,  quando  da execugao  do fornecimento  ou  prestagao  do servigo,

nao   excluindo   ou   reduzindo   esta   responsabilidade   a   fiscaliza9ao   ou   o   acompanhamento   pelo

CONTRATANTE;

7.9.  Levar imediatamente  ao  conhecimento  do  CONTRATANTE  quaisquer  irregularidades  ocorridas  no

fornecimento do objeto;

7.10.  Prestar informa95es  ou  esclarecimentos  solicitados  pelo  CONTRATANTE, bern como atender suas

reclamag5es inerentes ao fornecimento do objeto, principalmente quanto a qualidade, providenciando a

imediata corregao das deficiencias, falhas ou irregularidades constatadas pelo CONTRATANTE;

7.11.  Sujeitar-se  a  ampla  e  irrestrita  fiscalizagao  por  parte  do  Contratante  para  acompanhamento  da

execugao da Ata de  Registro de Pregos. A existencia da fiscaliza9ao de modo algum diminui ou atenua a

responsabilidade do Fornecedor Registrado pela entrega de produto;

7.12.  Imediatamente  ap6s  a  assinatura  do  contrato,  disponibilizar  o  atendimento,  fornecendo  os  items

licitados,   de   acordo   com   a   necessidade   mediante   requisigao,   a   ser   emitida   pelo(a)   secretario(a)

ordenador da despesa.

7.13.  Arcar  com  todos  os  Onus  necessarios  a  completa  execugao  do  objeto  do  contrato,  incluindo  o

pagamento de taxas e emolumentos, seguros, impostos, salarios de pessoal empregado na prestagao dos

servigos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais e, ainda, quaisquer despesas

referentes a entrega, inclusive licen9a em repartig6es priblicas, registros, publicag5es e autentica€6es do

contrato e dos documentos a ele relativos;

7.14.   Dispor   de   mao   de   obra,   instalag6es,   ferramentas,   materiais   e   equipamentos   necessarios   a

preparagao  e  a  presta9ao  dos  servigos/fornecimento  dos  produtos/bens  ora  contratados  na  forma

especificada neste Termo de Referencia;

7.15.  Assumir  inteira  responsabilidade  pelo  fornecimento  do  produto  de  acordo  com  as  condig6es

constantes deste Termo de Referencia;

7.16. Responsabilizar-se pela qualidade e quantidade dos fornecimentos dos materials;

7.17.  Manter pessoal  suficiente para  fornecimento  dos  produtos,  sem  interrup95o por motivo  de  ferias,

descanso  semanal,  licenga,  greve,  falta  ao  servigo  ou  demissao  de  empregados,  os  quais  nao  terao,  em

hip6tese alguma, qualquer relagao de emprego com a Contratante;

7.18.  Executar  diretamente  o  contrato,  sem  transferencia  de  responsabilidade  ou  subcontratag5es  nao

autorizadas pela Contratante;
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7.19. Relatar a Administragao toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer do fornecimento dos

produtos;

7.20. Nao permitir a utilizag5o de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigao de

aprendiz para  os  maiores  de quatorze anos;  nem  permitir a utilizagao  do trabalho do menor de  dezoito

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.21. Apresentar as Notas Fiscais/Faturas, correspondentes aos produtos objeto da contrata9ao ao setor

responsavel pelo recebimento da Secretaria Municipal de Administra9ao.

8 - OBRIGACOES DA CONTRATANTE

8.1. Efetuar os pagamentos devidos a contratada;

8.2.   Receber  o  ben  de  consumo  e  servi9o  do  objeto  do  contrato,  nos  termos,  prazos,  condig6es  e

especificag6es estabelecidas no instrumento contratual;

8.3. Designar servidor responsavel para fiscalizagao e acompanhamento do contrato;

8.4.   Aplicar   a   contratada   as   penalidades   depois   de   constatadas   as   irregularidades,   garantido   o

contradit6rio e ampla defesa;

8.6.   Fornecer  a  contratada  todas  as  informag6es,  esclarecimentos,  documentos  e  demais  condig6es

necessarias a execu9ao do contrato;

8.7.  Notificar  a  vencedora,  por  escrito,  sobre  imperfeig6es,  falhas  ou  irregularidades  constatadas  na

execu9ao do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias;

8.8.  A  gesfao  e  o  acompanhamento  do  contrato  ficarao  a  cargo  do  setor  competente  indicado  pela

contratante;

9 - DAS PENALIDADES

9.1.  No  caso  de  atraso  injustificado  ou  inexecugao  total  ou  parcial  do  compromisso  assumido  com  a

Prefeitura  Municipal  de  Cachoeira  do  Piria,  as  sang6es  administrativas  aplicadas  ao  licitante  serao  as

seguintes:

9.1.1. Advertencia.

9.1.2. Multa, na forma prevista no instrumento convocat6rio ou no contrato;

9.1.3. Suspensao tempordria de participar de licitag6es e impedimento de contratar com a Administragao,

por prazo nao superior a 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 79 da Lei 10.520/02.

9.1.4.  Declara9ao  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administragao  Pdblica,  enquanto

perdurarem  os  motivos  determinantes  da punigao ou  ate  que seja  promovida  a reabilitagao perante a

pr6pria autoridade que  aplicou  a penalidade,  que sera  concedida sempre  que  o  contratado  ressarcir a

Administra9ao  pelos  prejuizos  resultantes  e  ap6s  decorrido  o  prazo  da  san9ao  aplicada  com  base  no

inciso anterior.
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9.1.5. As multas a que se referem os items acima serao descontadas dos pagamentos devidos a Prefeitura

Municipal  de  Cachoeira  do  Piria  ou  cobradas  diretamente  da  empresa,  amigavel  ou  judicialmente,  e

poderao ser aplicadas cumulativamente com as demais sang6es previstas nesta clausula.

9.1.6. Sempre que nao houver prejuizo para a Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piria, as penalidades

impostas poderao ser relevadas ou transformadas em outras de menor sangao, a seu crit6rio.

9.1.7.  A  aplicagao  das  penalidades  sera  precedida  da  concessao  da  oportunidade  de  ampla  defesa  por

parte do adjudicatario, na forma da lei.

10 - DO PAGAMENT0 E COND196ES

10.1. 0 pagamento sera efetuado em ate 30 (trinta) dias, ap6s a entrega do documento fiscal, conferencia

das quantidades entregues e o atesto na nota pelo setor responsavel.

10.2. A nota fiscal devera vir acompanhada de comprovante de regularidade (certidao negativa) perante

as   Fazendas   Federal,   Estadual   e   Municipal   do   domicilio   ou   sede   do   licitante   e   comprovante   de

regularidade  (certidao  negativa)  perante a Seguridade Social  (INSS), perante ao  Fundo  de  Garantia  por

Tempo de Servigo (FGTS) e Justi9a do Trabalho.

10.3. Caso o  Fornecedor Registrado goze de algum beneficio fiscal, ficara responsavel pela apresentagao

de   documentagao   habil,   ou,   no   caso   de   optante   pelo   SIMPLES   NACI0NAL   (Lei   Complementar   nQ

123/2006), pela entrega de declara9ao, conforme modelo constante da IN nQ 480/04, alterada pela IN nQ

706/07, ambas da Secretaria da Receita Federal.

10.4.   Ap6s   apresentada   a   referida   comprova95o,   o   Fornecedor  Registrado   ficard   responsavel   por

comunicar  a   Prefeitura   Municipal   de   Cachoeira  do   Piria,  qualquer  alteragao   posterior  na  situagao

declarada, a qualquer tempo, durante a execugao da Ata de Registro de Pre9os.

10.5.  Havendo  erro  no  documento  de  cobranga,  ou  outra  circunstancia  que  impe9a  a  liquidagao  da

despesa, este ficara pendente ate  que  o  CONTRATADO providencie  as  medidas  saneadoras  necessarias,

nao ocorrendo, neste caso, qualquer Onus ao CONTRATANTE.

10.6. Se, por qualquer motivo alheio a vontade do CONTRATANTE, for paralisada a presta€ao do servigo

ou fornecimento do produto, o perfodo correspondente nao gerara obrigagao de pagamento.

10.7.  Nao cabers pagamento de atualiza9ao financeira ao Fomecedor Registrado caso o pagamento nao

ocorra no prazo previsto por culpa exclusiva deste;

10.8.  No  caso  de  pendencia  de  liquidagao  de  obrigag6es  pelo  Fornecedor  Registrado,  em  virtude  de

penalidades impostas, a CONTRATANTE podera descontar de eventuais faturas devidas ou ainda, quando

for o caso, cobrada judicialmente.

11 -DA DOTACAO ORquMENTARIA
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11.1.     As  despesas  decorrentes  da  contratag5o  objeto  desta  Licitagao  correrao  a  conta  das respectivas

dota95es  orcamentarias  dos  6rgaos  e  entidades  da  Administra9ao  Direta  e  lndireta  que  aderirem  a

contratagao e serao especificadas ao tempo da ordem de fornecimento.

1Z - DAS DISPOSIC6ES GERAIS

12.1. A CONTRATADA assume integral responsabilidade por danos mat6rias e/ou financeiros pessoais ou
a que causar a Prefeitura Municipal, ou a terceiros, por si, representantes e ou sucessores.

®

®
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ANEXO 11 -MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 000/2019
PREGAO PRESENCIAL SRP N° 006/2019

®

®

A  PREFEITURA  MUNICIPAL  CACHOEIRA  DO  PIRIA,   6rgao   municipal,   sediada   na  Av.   Getdlio

Vargas -534,  Bairro: Centro,  CEP: 68.617-000 -Cachoeira do Piria/PA, CNPJ: 01.612.360/0001-07,

doravante  denominado   CONTRATANTE,   neste  ato  representado  pelo  Prefeito,   Sr.   LEONARDO

DUTRA  VALE,   portador  do  CPF  n°.   513.970.132-49,   e  Cl   n°.   3146775  SSP/PA  e  a   EMPRESA

xxxxxxxxxx,    sediada    a    xxxxxxxx,    n°000,    Bairro:    xxxx-   xxxxxx,    Inscrita    no    CNPJ    sob    n°

00.000.000/0001-00,  lnscrigao  Estadual  n°  00.000.000-0,  neste  ato  representado  por  xxxxxxxxxxx,

portador do RG  sob n° xxxxx SSP/Pa,  e do  CPF sob n° 000.000.000-00,  considerando o julgamento

da   licitagao   na   modalidade  de   pregao,   na  forma   eletr6nica,   para   REGISTRO   DE   PRECOS   n°

006/2019,  RESOLVE registrar os pregos da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de

acordo  com  a  classificaeao  por ela(s) alcangada(s) e  na(s)   quantidade(s)   cotada(s),  atendendo  as

condie6es previstas no edital, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei n° 8.666, de 21  de

junho  de  1993  e  suas  alterag6es,  no  Decreto  n°  7.892,  de  23  de janeiro  de  2013  e  8.538  de  6  de

outubro de 2015, e em conformidade com as disposie6es a seguir:

1.   DOOBJETO

1.1.       A  presente  ata  tern  por objeto  a  Aquisigao  de  materjais  de  higiene,  limpeza  e  descartaveis

para atender as necessidades das Secretarias e Fundos do municipio de Cachoeira do Piria.

2.   Dos PRECoS, ESPECIFICA¢oES E QUANTITATrvos.

2.1.       0  preeo  registrado,  as  especificag6es  do  objeto  e  as  demais  condig6es  ofertadas  na(s)
proposta(s) sao as que seguem:

Item Descricao dos produtos Und Quant.

1

AGUA  SANITARIA,  a     base    de     hipoclorito  de

Unidade 9592

s6dio,  com teor de cloro ativo entre 2,0   a   2,5   %
p/p,    embalagem    plastica  de  01   litro,  com  dados
de identificagao do   produto,   marca  do  fabricante,
data  de    fabricagao,    prazo    de    validade,    caixa
com  12 frascos.

2
ACIDO     MURIATICO,     alta     concentragao,     ar-

Unidade 800condicionado    em    recipiente    de    01     litro.    Com
registro no Ministerio da sadde.

3 ALCOOL  EM  GEL,     de  500  ml,  certificado  pelo Unidade 1000

Av. Gottilio Vargas - 534 - Centro, Cachoeira do Piria - PA - CEP:
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lNMETRO    e    noma   da   ABNT,    caixa    com    12
unidades.

4

ALCOOL  EM  GEL,  certificado  lNMETRO  e  norma

Unidade 4000
da  ABNT  NBR  1991   e  Registro  no  Minist6rio  da
sadde.     Embalagem     em     plastico    transparente
resistente   com   1000   ml,   contendo   o   nome   do
fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.

5

ALCOOL    Etilico    Hidratado    65.    %    Certificado

unidade 4100
lNMETRO   come   normal   da   ABNTNBR   5991    e
registro do Ministerio da sadde.  Embalagem frasco
plastico     de     1000ml,     contendo     o     nome     do
Fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.

6

AVENTAL  BRANCO,  Em  material  emborrachado

Unidade 500resistente   e  flexivel,   tamanho   dnico.   Dimens6es
aproximadas  em  centimetros  (cm):  altura  70  cm  x
largura 70 cm.

7

BALDE      PLASTICO,      capacidade      20      Litros,

Unidade 100
polietileno   de   alta   densidade,   alta   resistencia   a
impacto,  paredes  e fundo  refongados,  alga em  ago
zincado,      cores      variadas,      Com      dados      de
identificacao do produto e marca do fabricante.

8
BALDE  PLASTICO, capacidade de  12   Litros, com

Unidade 350alga de arame     galvanizado  e pegador embutido,
cores diversas, Certificado pelo lNMETRO.

9
BALDE  PLASTICO,  com  capacidade  de  30  Iitros,

Unidade 350com    tampa,    cores    diversas.    Certificados    pelo
INMETRO.

10

BALDE  PLASTICO,  com  capacidade  de  4  litros,

Unidade 450com    alga    de    arame    galvanizado    e    pegador
embutido,      cores      diversas.      Certificado      pelo
lNMETRO.

11
BARCIA   PLASTICA   PEQUENA,   capacidade   de Unidade 250
151.

12

BARCIA  PLASTICA  FUNDA,  capacidade  de  35

Unidade 100litros,  alta  densidade  resistencia  a  impacto,  cores
diversas,  com  dados de  identificagao do produto e
marca do fabricante.

13

CESTO  DE  LIXO,  material  plastico,  polipropileno,
Unidade 250tipo   telado,   sem   tampa,   n°   10,   cores   diversas.

Certificado pelo  lNMETRO.

14

CESTO      plastico      para      lixo     telado     simples,

Unjdade 250capacidade   para   15   litros,   cor  cinza   ou   branco,
com dados de identificagao do produto e marca do
fabricante.

15

CESTO plastico para  roupa suja, tipo fechado com

Unidade 250tampa,     capacidade  para  60  litros,  cor  cinza  ou
branco,  com  dados  de  identificagao  do  produto  e
marca do fabricante.

16

CLORO    granulado    para    limpeza    de    piscina.

Kilo 200Produto   devefa   apresentar   identificagao,   marca,
data  de  fabricagao,  selo  do  lNMETRO  e  prazo  de
validade de no mfnimo 09 meses  a contar da  data
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de entrega.

17
COLHER      DESCARTAVEL,      na      cor     branca,

Pacote 3500embalagem  com  50  unidades.  Produto  certificado
pelo lNMETRO.

18

COP0      para      agua,      capacidade      150ml,em

Caixa 600
poliestireno   branco,    com   frisos   e   saliencia   na
borda,   peso  por  100(cento)  do  copo  devefa  ser
igual  ou  superior a  220  gramas.  Embalagem  com
100 cOpOs.

19

COPO   DESCARTAVEL,   estriado,   branco,   com

Caixa 200

borda  redobrada,  em   polipropileno  at6xico,  forte,
de  1° qualidade, com  capacidade para 300 ml, que
atenda     a     noma     ABNT     NBR     14.865/2002,
embalado   em   pacotes   (manga   plastica)   de   100
unidades e ar-condicionado em caixa de papelao.

20

COPO   DESCARTAVEL,   estriado,    branco,   com

Caixa 800

borda  redobrada,  em  polipropileno  ou  poliestireno
at6xico,  forte,   de   1°   qualidade,   com   capacidade
para   200   ml,   que   atenda   a   norma   ABNT   NBR
14.865/2002,    embaladas    em    pacotes    (manga
plastica)  de   100  unidades  e  ar-condicionado  em
caixa de papelao.

21

COPO,      para      cafe,      capacidade      50ml,      em

Caixa 1100poliestireno    branco,    com   frisos   e   sali6ncia    na
borda,  peso  por  100  (cento)  do  copo  devefa  ser
igual ou superior a 72 gramas,

22

CREOLINA,  uso veterinario, antiss6ptico, formicida

Unidade 3020e   bactericida.   Embalagem   plastica   com   500ml,
contendo nome do fabricante,  data de fabrjcaeao e
prazo de validade.

23 DECANTADOR, Litro 100

24

DESEDORIZANTE       SANITARIO,      tipo       pedra

Unidade 6250

sanifaria,    perfumado-   odores   lavanda,    pinho   e
marine,    embalado    em    celofane    a    prova    de
vazamento    com    no    minimo    30g,    com    agao
bacteriostatica  e  aromatizante  e  suporte  plastico.
Produto na ANVISA/Ministerio da satlde, conte

25

DESENFETAl\lTE,  liquido  concentrado  a  base  de

unidade 4600
pinho,     para     uso     geral,     agao     bactericida     e
germicida.     Registro     no     Minist6rio     da     sadde,
embalagem: frascos plastico de 500 ml, contendo o
nome do fabricante, data de fabricacao e prazo de
validade.

26
DESENTUPIDOR  DE  PIA,  em  borracha,  tamanho Unidade 500
Pequeno.

27
DESENTUPIDOR, de vaso sanitario,  tipo    manual,

unidade 2500ventosa  de  borracha, cabo de madeira tomeada e
envemizada.

28

DESODORANTE    DE    AIVIBIENTE   TIPO    SPRY,

Unidade 1000embalagem  de  400ml/277g,  a  base  de  tri  etileno
glicol,     diversos     tipos     de     essencia.     Produto
registrado  no  Ministerio  da  sadde,   com  validade
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minima de 08 meses a parti da data da entrega.

29

DESODORIZADOR   AMBIENTAL,   em    aerossol,

Unidade 4000
sem  CFC,  essencias  suaves,  efeito  neutralizante,
frasco de 400  ml  produto  na ANVISA/MINISTERIO
DA  SAUDE,  contendo  o  nome  do  fabricante,  data
de fabricacao e prazo de validade.

30

DETERGENTE li'quido  biodegradavel,  concentrado

Unidade 8000
com  no  minimo  11%  (onze  par cento)  do  principio
ativo  basico  do  detergente  frasco  plastico  de  500
ml,   contendo   o   nome   do   fabricante,   data   de
fabricacao e prazo de validade.

31

ESCOVA PARA LAVAR  ROUPAS,  Oval multiuso,

Unidade 1050

com cerdas e suporte plastico, desenho anatomico
que   encaixa   perfeitamente   nas   maos.   Medindo
aproximadamente  25  mm  de  altura.  Deve  conter
dados   de   identificagao   do   produto   e   marca   do
fabricante.

32
ESCOVAO,  cerdas em  piagava, cabo em  madeira,

Unidade 1750cepa  em  madeira,  comprimento  cerdas  minimo  3
Cm.

33
ESFREGAO,     em     microfibra.     Produto     devera

Unidade 500apresentar identificagao, marca, data de fabricagao
e selo do INMETRO.

34 ESPANADOR DE TETO, cerdas em sisal, cabo de Unidade 10
madeira medindo aproximadamente  170 cm.

35

ESPONJA  de  la  de  ago  carbono  abrasivo,  para

Pacote 2000limpeza  em  geral  .  Embalagem:  com  no  mi'nimo  8
unidades,  marca  do  fabricante,  data  de fabricaeao
e prazo de validade.

36

ESPONJA Multiuso, dupla face, sint6tica a base de

Unidade 5000

espuma  de   poliuretano  com   bactericida   de  fibra
sint6tica   cm    abrasivo,    dimens6es   aproximadas
100x65x20mm.     Embalagem     plastica    individual,
contendo o nome do fabricante, data de fabricagao
e prazo de validade.

37
FLANELA   em    100%   algodao,   para   uso   geral, Unidade 2350
dimens6es aproximadas 40cmx60cm.

38 FOSFOR0 contendo  no minimo 40 palitos (pacote Pacote 1570
com  10 unidades)

39 GARFO descartavel pacote com 50 unidade Pacote 1500

40 GORRO descartavel. Unidade goo

41

INSETICIDA aerossol, embalagem com no minimo

unidade 1550400  ml.  Certificado  pelo  Ministerio  da  sadde.  Iote
de  fabricagao  e  prazo  de  validade  do  produto  de
minimo de 08 meses a parti da data de entrega.

42

INSETICIDA  aerossol,   inodoro,   a   base  de   agua

Unidade 3550para  mosca,  mosquitos  e  baratas,  uso  dom6stico.
Embalagem       com   450ml,    contendo    nome   do
fabricante, data de fabricacao e prazo de validade

43
KIT  LIMPEZA,  formado  por balde  de  polipropileno

Unidade 120com  capacidade de no minimo 05 litros e esfregao
de      microfibra,      produto      devefa      apresentar
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identificagao,  marca,  data  de  fabricagao e  selo  do
lNMETRO.

44 LA DE Aeo pacote caixa 100

45

LIMPA    ALUMiNIO,    neutro    a    base    de    acido

Caixa 1000sulfonico.  Embalagem  em  frascos  de  500  ml,  com
dados do fabricante, data de fabricagao e prazo de
validade.

46

LIMPA VIDRO,  composigao:  tenso  ativo  ani6nico,

Caixa 400

tenso    ativo    nao    t6nico,    alcool,    6ter    glic6lico,
hidr6xido   de   am6nio,   corante,   perfume   e   agua.
Embalagem    plastica    frasco    contendo    500    ml,
especificando   o   nome   do   fabricante,   data   de
fabricacao e prazo de validade.

47

LUSTRA  NOVEL,     a   base  de   cerdas   naturais,

Caixa 800
agao     de     secagem     rapida,     perfume     suave.
Embalagem:  frasco plastica de 200 ml,  com  dados
do   fabricante,   data   de   fabricagao   e   prazo   de
validade.

48

LUVA,   material   de   borracha,   aplicagao   limpeza,

Par 1415
tipo  punho  longo,  cor amarela,  acabamento  palma
antiderrapante,          esterilizada ,          caracterl'sticas
adicionais sem forro, tamanho G.

49

LUVA,   material   de   borracha,   aplicaeao   limpeza,

Par 1315
tipo  punho  longo,  cor amarela,  acabamento  palma
antideITapante,          esterilizada ,          caracteristicas
adicionais sem forro, tamanho M

50 MASCARA DESCARTAVEIS,  de  TNT -dupla  com
Caixa 400

elastico caixa com  100 unidade.

51

PA   PARA  LIXO,   em   plastico   com   comprimento

Unidade 1295
aproximado de 23cmxl9cm,  cabo  de madeira  com
no   minimo   75,5   cm   revestido   em   plastico   com
suporte       suspensor,       contendo       dados       de
identificacao do produto e marca do fabricante.

52

PAI\lo   DE   CHAO   em   algodao   lavado,   costura

Unidade 3980dupla  de  fios  resistentes,  alto  poder  de  absorgao,
tipo  saco  lavado  e  alvejado,  para  limpeza,  na  cor
branca, dimens6es aproxjmadas 65x40 cm.

53
PANO   PARA  LIMPEZA  de  copa-cozinha,   100%

Unidade 2160em   algodao,   alta   absongao,   facil   enxague,   alta
resistencia, dimens6es aproximadas 45x70 cm.

54

PAPEL    HIGIENICO,    em    rolo,    folhas    simples,

Fardo 6500
gofrado  e  picotado,  alta  absorgao,  na  cor  branca,
neutro,     de     primeira    qualidade,     rolo     medindo
30mxl0cm.  A  embalagem  devera  conter  a  marca
do  fabricante,   dimensao,   cor  e   lote  do   produto,
Pacote com 4 unidades.

55
PRATOS DESCARTAVEL FUNDO, na cor branca,

Caixa 200dimensao de 21  cm, embalagem com  10 unidades.
Produto certificado pelo  lNMETRO.

56
PRATOS   DESCARTAVEL,   para   sobremesa,   na

Caixa 100cor branca,  dimensao de  23  cm,  embalagem  com
10 unidades.  Produto certificado pelo lNMETRO.
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57

REMOVEDOR        DE        GORDURA,        limpador,

Caixa 50

composi9ao basica linear alquil.  benzeno, sulfonato
de  s6dio,  tensao,  aspecto  fisico  liquido,  aplicagao
remover gorduras  e  poeiras  d  cozinhasroanheiros,
caracteristicas adicionais embalagem com tampa e
bico    econ6mico,    frasco    com    500ml,    lote    de
fabricagao  e  prazo  de  validade  do  produto  de  no
minimo 08 meses a parti da da fa de entrega.

58

RODO,   para   piso,   cepa   em   polipropileno,   com

Unidade 1690
dimensao aproximada de 40 cm, cabo com encaixe
rosqueado com altura minima de 120 cm, contendo
dados   de   identificagao   do   produto   e   marca   do
fabricante.

59

SABAO  EM   BARRA,   Multiuso  para   limpeza  em

Cajxa 500geral,   biodegradavel,   barra  de   lkilo.   Embalagem
com  o  nome  do  fabricante,  data  de  fabrica9ao  e
prazo de validade, Registro do ministerio da sadde.

60

SABAO, aspecto fisico p6 composigao carbonatos,

Fardo 500

silicatos,       fosfatos,       caracteristicas      adicionais
biodegradaveis,   aplicagao   lavar   roupas,   aditivos
alvejante,   odor   floral,   composigao   agua,   alquil.
benzeno  sulfato de s6dio,  corante,  embalagem  de
500 g, lote de fabricaeao e prazo de validade de no
minimo 08 meses a parti da data de entrega.

61

SABONETE,  aspecto  fisico  s6dio,  peso 90  g,  tipo

Caixa 20

com    perfume,    formato    retangular,    cor   branca,
aplicagao pele normal, glicerinado pequeno, lote de
fabricagao  e  prazo  de  validade  do  produto  de  no
minimo   de   08   meses   a   parti   da   entrega.   Com
registro no Ministerio da satide.

62

SACO     PLASTICO     PARA     LIXO,     cor     preto,

Pacote 6250
capacidade     nominal     de     100     litros,     tamanho
aproximado  75xl05cm.    Pacote  com  5  unidades,
contendo   dados     de   identificagao  do  produto   e
marca do fabricante.

63

SACO     PLASTIC0     PARA    LIXO,     cor    preto,

Pacote 7500
capacidade     nominal     de     30     litros,     tamanho
aproximado  65x55cm.    Pacote  com  10  unidades,
contendo  dados     de   identificagao  do  produto  e
marca do fabricante.

64

SACO     PLASTICO     PARA    LIXO,     cor     preto,

Unidade 4360
capacidade      normal     de      15      litros,      tamanho
aproximado   39x58cm.   Pacote  com   10  unidades,
contendo   dados   de   identificagao   do   produto   e
marca do fabricante.

65 SACO  PLASTICO  TRANSPARENTE,  capacidade Pacote 200
de OlKG, embalagem contendo 100 unidades.

66 SACO PLASTICO,  liso  1  kg 22x46xO,05 referencia Pacote 3000
875.

67
SACO  PLASTICO,  para  lixo,  capacidade 50  L,  cor

Pacote 2860preta,  largura  75cm,  altura  50cm,  espessura  0,12
micra    ,    pacote   com    no    minimo    10    unidades
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pequeno. Cerificado pelo INMETRO,

68

SODA   CAUSTICA,    embalada    em    embalagem

Caixa 100plastica  resistente  com  300  gr,  Embalagem  com  o
nome do fabricante, data de fabricagao e prazo de
valjdade,  Registro no Minist6rio da sadde.

69

TOALHA    DE    PAPEL,    alta    absorgao,    na    cor

Pacote 3000

branca,  folha  dupla,  picotada  e aerada,  toalhas  de
no  minimo  21,0  cm  x  20,0  cm  cada.  Embalagem
com dados de identificaeao do produto e marca do
fabricante.   Fardo   com   12   embalagem,   em   que
cada embalagem cont6m dois rolos de papel.  Deve
conter dados  de  identificagao  do  produto  e  marca
do fabricante.

70
TOALHA   DE   ROSTO,   material   100%   algodao,

Unidade 150comprimento  80  cm,  largura  45cm,felpuda,  macia,
cor branca, pequena.

71
TOUCAS        DESCATAVEIS,        material        100% Caixa 200
poliprop"eno elastico duplo.

72

VASSOURA EM PIACAVA TIPO LEQUE, base de

Unidade 3965madeira  revestido  por  plastico  e  cabo  d  madeira
enroscado   com    rosca    plastica,    base   com    no
minimo  15cm de largura.

73
VASSOURA    TIPO    SANITARIA,    material    das

Unidade 2000cerdas  plastico/polipropileno,  material  do  cabo  em
plastico, vassoura com reservat6rio

2.1.2 0 Valor Global Anual sera de ate RS xxxxxxx (xxxxxxxxxx).

2.1.3.  A exist6ncia  de  pregos  registrados  nao  obriga  a  Administraeao  a  firmar as  contratag6es  que

deles poderao advir, facultando-se a realizagao de licitaeao especifica para a contrata9ao pretendida,

sendo assegurada ao beneficiario do Registro a prefefencia de Prestaeao igualdade de condic6es.

3.    DAVIGENCIADAATA

3.1.       O prazo de vigencia da presente Ata de Registro de pregos 6 de  12 meses, contados da data

de sua assinatura.

3.2.  E admitida a prorrogagao excepcional da vig6ncia da Ata  nos limites do artigo  12 do Decreto n°

7.892, de 2013 e do artigo 57,  pafagrafo 4°, da Lei Federal n° 8.666/93, quando a proposta continuar

se  mostrando  mais  vantajosa,  satisfeitos  os  demais  requisitos  desta  normas,  com  observancia  do

prazo maximo de doze meses, computada a prorrogaeao.

3.3.       A validade da Ata  de  Registro  de  Pregos sera  de  12  meses,  a  partir da  assinatura,  podendo

ser prorrogada a interesse da Administragao.

4.10 6rgao gerenciador sera a Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piria;
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4.2 Sao participantes os seguintes 6rgaos:

4.2.1  Secretaria Municipal de Assist6ncia Social.

4.2.2 Secretaria Municipal de Administragao e Finangas e Secretarias lntegradas

4.2.3 Secretaria Municipal de Sadde

4.2.4 Secretaria Municipal de Educagao

4.2.1  Secretaria Municipal de Educaeao

4.3  Cabefa  ao  fomecedor  beneficiario  da  Ata  de  Sistema  de  Registro  de  Pregos,  observadas  as

condig6es   nela   estabelecidas,   optar  pela   aceitagao   ou   nao   do   fomecimento,   desde   que   este

fomecimento nao prejudique as obrigag6es anteriomlente assumidas.

4.4 As aquisig6es adicionais a que se refere este item nao poderao exceder, por 6rgao ou entidade, a

cem  por  cento  dos  quantitativos  dos  itens  do  instrumento  convocat6rio  e  registrados  na  ata  de

registro de preeos.

4.5 As ades6es a ata de  registro de  pregos sao limitadas,  na totalidade, ao qui`ntuplo do quantitativo

de cada item registrado na ata de registro de preaps para o 6rgao gerenciador e 6rgaos participantes,

independentemente do ndmero de 6rgaos nao participantes que eventualmente aderirem.

4.6 Ao 6rgao  nao  participante  que aderir a  presente  ata  competem  os atos  relativos a  cobranga  do

cumprimento polo fornecedor das obrigag6es contratualmente assumidas e a aplicaeao, observada a

ampla   defesa   e  o   contradit6rio,   de   eventuais   penalidades   decorrentes   do  descumprjmento   de

clausulas contratuais, em relagao as suas pr6prias contratag6es, informando as ocorfencias ao 6rgao

gerenciador.

5.    REvrs^O E CAVcELAMENTO

5.3.       Os   pregos   registrados   poderao   ser   revistos   em   decorrencia   de   eventual   redugao   dos

pregospraticados   no   mercado  ou   de  fate  que  eleve   o  custo  do  objeto   registrado,   cabendo  a
Administragao promover as negociag6es junto ao(s) fornecedor (ES).

5.4.       Quando  o  prego  registrado  tornar-se  superior  ao  prego  praticado  no  mercado  por  motivo

superveniente,  a  Administragao  convocafa  o(s)  fornecedor (ES)  para  negociar  (em)  a  redugao  dos

pregos aos valores praticados pelo mercado.
5.5.       O fomecedor que nao aceitar reduzir seu prego ao valor praticado pelo mercado sera liberado

do compromisso assumido, sem aplicagao de penalidade.

5.6.       Quando  o  prego  de  mercado  tomar-se  superior aos  pregos  registrados  e  o  fornecedor  nao

puder cumprir o compromisso, o 6rgao gerenciador podefa:

5.6.1.   Liberar o fornecedor do compromisso assumido,  caso a comunicagao ocorra antes do pedido

de   fornecimento,   e   sem   aplicagao   da   penalidade   se   confirmada   a   veracidade   dos   motivos   e

comprovantes apresentados; e.
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5.6.2.   Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociagao.

5.7.       Nao havendo exito nas negociag6es, o 6rgao gerenciador devefa proceder a revogagao desta

ata  de   registro  de   preeos,   adotando  as  medidas  cabiveis  para   obtengao  da  contratagao  mais

vantajosa.

5.8.       O registro do fornecedorsefa cancelado quando:

5.8.1.   Descumprir as condig6es da ata de registro de pre9os;

5.8.2.   Nao   retirar  a   nota   de  empenho   ou   instrumento  equivalente   no   prazo  estabelecido   pela

Administragao, sem justificativa aceitavel;

5.8.3.   Nao  aceitar  reduzir  o  seu  prego  registrado,  na  hip6tese  deste  se  tomar  superior  aqueles

praticados no mercado; ou.

5.8.4.   Sofrer sangao  administrativa  cujo  efeito  tome-o  proibido  de  celebrar contrato  administrativo,

alcangando o 6rgao gerenciador e 6rgao(s) participante(s).

5.9.       0  cancelamento  de  registros  nas  hip6teses  previstas  nos  itens  5.8.1,  5.8.2  e  5.8.4  sera

formalizado por despacho do 6rgao gerenciador, assegurado o contradit6rio e a ampla defesa.

5.10.    0  cancelamento  do  registro  de  pregos  podefa  ocorrer por fato  superveniente,  decorrente  de

caso  fortuito  ou  fonga  maior,  que  prejudique  o  cumprimento  da  ata,  devidamente  comprovados  e

justificados:

5.10.1. Por razao de interesse pdblico; ou.

5.10.2. A pedido do fornecedor.

6.    DA ALTEFIAC^O DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

6.1. E vedado efetuar acfescimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preeos, inclusive o

acfescimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

6.2. 0 prego registrado podefa ser revisto nos termos da alinea "d" do inciso 11 do caput do art. 65 da

Lei n° 8.666/93,  em decorrencia de eventual redugao dos preeos praticados no mercado ou de fato

que  eleve  o  Gusto  dos  itens  registrados,  cabendo  ao  6rgao  gerenciador  promover  as  negociag6es

junto aos fomecedores.

6.3.  Quando  o  prego  inicialmente  registrado,  por motivo  superveniente,  tornar-se  superior ao  prego

praticado no mercado, o 6rgao gerenciador devefa:

6.3.1.  Convocar a  fornecedor visando  a  negociagao  para  redueao  de  preeos  e  sua  adequaeao  ao

praticado pelo mercado;

6.3.2.  Frustrada a negociagao,  Iiberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o  registro,

sem aplicagao de penalidade;

6.3.3.  Convocar  os  demais  fornecedores  visando  igual  oportunidade  de  negociagao,  observada  a

ordem de classificagao original do certame.
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6.4. Quando o prego de mercado tornar-se superior aos pregos registrados e o fomecedor,  mediante

requerimento  devidamente  comprovado,  nao  puder  cumprir  o  compromisso,  o  6rgao  gerencjador

podefa:

6.5.  Convocar  o  fornecedor  visando  a  negociagao  de  preeos  e  sua  adequagao  ao  praticado  pelo

mercado  nos  termos  da  ali'nea  "d"  d  o  inciso  11  d  o  caput  do  art.  65  da  Lei  n°  8.666/93,  quando

cabi'vel,   para   rever  o  preeo   registrado  em   razao  da  superveniencia   de  fatos  imprevisiveis,   ou

previsi'veis,   potem  de  consequ6ncias  incalculaveis,   retardadores  ou   impeditivos  da  execugao  do

ajustado,  ou,  ainda  em  caso  de  fonga  maior,  caso  fortuito  ou  fato  do  principe,  configurando  alea

econ6mica extraordinaria e extracontratual.

6.6.  Caso inviavel ou frustrado a negociagao,  Iiberar o fomecedor do compromisso assumido, caso a

comunicagao ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicagao da penalidade se confirmada a

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

6.7.  Convocar  os  demais  fomecedores  para  assegurar  igual  oportunidade  de  negociagao,  quando

cabivel.

6.8. Nao cabe repactuagao ou reajuste de prepes da contratagao.

6.9.   Havendo  qualquer  alteragao,  o  6rgao  gerenciador  encaminhafa  c6pja  atualizada  da  Ata  de

Registro de Preeos aos 6rgaos participantes, se houver.

7.    DA CONTRAIACAO COM OS FORNECEDORES

7.1. A contratagao com o fornecedor registrado observafa a classificaeao segundo a ordem da illtima

proposta apresentada durante a fase competitiva da licitagao que deu origem a presente ata e sera
formalizada mediante

a) lnstrumento contratual:

b) Emissao de nota de empenho de despesa ou

c)  Autorizagao  de  compra;  conforme  disposto  no  artigo  62  da  Lei  n°  8.666/93,  e  obedecidos  os

requisitos pertinentes do Decreto n° 7.892/13.

7.2.  0  6rgao  convocara  a  fornecedora  com  prego  registrado  em  Ata  para,  a  cada  contrataeao,  no

prazo de  10 (dez) dias dteis;

a) Efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente; ou,

b)  Assinar  o  Contrato,  sob  pena  de  decair  do  direito  a  contratagao,  sem  prejul`zo  das  sang6es

previstas no Edital e na Ata de Registro de Pregos.

7.3.  Esse prazo  podefa  ser prorrogado,  por igual perfodo,  por solicitagao justificada do fomecedor e

aceita pela Administraeao.

7.4.  A  Contratada  ficara  obrigada  a  aceitar,  nas  mesmas  condig6es  contratuais,  os  actescimos  ou

supress6es contratuais que se fizerem  necessarios,  ate o  limite de 25°/o  (vinte e cinco  por canto) do
Av. Getdlio Vargas -534 -Centro, Cachoeira do Piria -PA -CEP: 68.616-000 FONE: (91) 3447-1439
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valor inicial atualizado do contrato.

7.5. E vedada a subcontratagao total ou parcial do objeto do contrato.

7.6.  A Contratada  devefa  manter durante toda  a execugao  do  contrato,  em  compatibilidade  com  as

obrigag6es assumidas, todas as condig6es de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao.

7.7. A existencia de  percentual  registrado  nao  obriga  a  Prefeitura  Municipal de Cachoeira do  Piria a

firmar as contratag6es que dele  podefao  advir,  facultada  a  utilizagao de outros  meios,  respeitada  a

legislagao vigente,  sem que caiba aos signafarios desta Ata qualquer indenizagao ou recurso, sendo

assegurada a eles, no entanto, preferencia em havendo igualdade de condig6es.

7.8.   0   compromisso   de   Prestagao   (s)   Servigo   (s),   apenas   estara   caracterizado   a   partir   do

recebimento,   por  signatario  desta  Ata,  de   Ordem   de   Fornecimento  da  unidade   requisitante  da

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piria, decorrente da Ata de Registro de Pregos.

7.9.  A  unidade  requisitante  entregara  uma  c6pia  da  referida  ordem  para  o  signatario  desta  Ata  e

guardafa  para  si,   para  anexagao  aos  autos  do  processo,  outra  c6pia,  de  identico  teor,  com  a
especificagao  da  data  de  entrega  do  documento e  a  identifica9ao e  assinatura  do responsavel  pelo

recebimento do documento em nome do signatario.

7.10. A Ata de  Registro de  Pregos, durante sua vigencia,  podefa ser utilizada  por qualquer 6rgao ou

entidade da Administragao que nao tenha participado do certame licitat6rio, mediante pr6via consulta

a  Secretaria  Municipal  de  Assistencia  Social,  desde  que  devidamente  comprovada  a  vantagem  e,

ainda, ser observado o disposto na sub-clausula anterior.

7.11.  Neste caso, podefao os signatarios desta Ata de Registro de Pregos, observadas as condie6es

aqui   estabelecidas,    optar   pela   aceita9ao   ou   nao   do   fornecimento,    independentemente   dos

quantitativos   registrados   em   Ata,   desde   que   este   fomecimento   nao   prejudique   as   obrigag6es

anteriormente assumidas.

7.12.   Durante  o  prazo  de  validade  desta  Ata,  seus  signatarios  estao  obrigados  a  fornecer  as

mercadorias  nas quantidades definidas no Anexo I  desta Ata,  nas condie6es estabelecidas no Edital

e em seus Anexos e nesta Ata.

7.13. Cada contrato que por ventura for firmado com o fornecedor tefa vigencia de 12 (doze) meses.

8.    DO FORNECIMENTO

8,1, 0 fomecimento devefa ser, conforme solicitagao da Secretaria competente.

8.2.  Os  produtos  deverao  ser  entregues  no  local  e  no  hofario  definido  na  Ordem  de  Compra  e/ou

Nota de Empenho.

8.3.  Correrao  por conta  dos  signafarios  desta  Ata  todas  as  despesas  relacionadas  a  aquisigao  do

produto,   incluindo,  entre  outras  que  possam  existir,  seguros,  tributos  e  encargos  trabalhistas  e

previdenciarios.
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8,4.  O(s) produto(s) estafa(ao) sujeito(s) a verificagao,  pela  unidade requisitante,  da compatibilidade

com as especificag6es pactuadas no Edital e em seus Anexos.

8.5.  No caso  de  nao cumprimento ou  inobservancia  das exig6ncias  pactuadas  para  o fomecimento,

nos temos das previs6es do Edital e de seus Anexos, o signatario desta Ata sera notificada para que

tome   medidas   no   que   tange   a   mesma   no   prazo   de   (24   horas),   contada   do   recebimento   da

notificagao,  sem  Onus  para  a  Prefeitura  Municipal  de  Cachoeira  do  Piria  e  independentemente  de

eventual aplicagao das penalidades cabiveis.

8.6.  Se  houver  diferenga  entre  as  quantidades  constantes  na  Ordem  de  Compra  e/ou  Nota  de

Empenho    e    as    efetivamente    entregues,    o    signafario    desta    Ata    devefa    providenciar    a

complementaeao necessaria  no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, contada do recebimento

da notificacao.

8.7.   Para   todas   as   operag6es   de  transporte,   os   signafarios   desta  Ata   proverao   equipamento,

dispositivos, pessoal e supervisao necessarios a execueao das tare fas em questao.

8.8. Os produtos devefao ser entregues parceladamente de acordo com a necessidade e Solicitagao

da Secretaria Requisitante.

9.    DOPRECO

9.1.  Durante o  prazo de vig6ncia  desta Ata,  seus signatarios ficam  obrigados a aplicar o percentual

de  desconto  oferecido  no  Pregao,  devidamente  registrado  no  Anexo  I  desta  Ata,  sobre  os  pregos

da(s) mercadoria(s) que constam no mesmo Anexo.

9.2. Os preaps a serem pagos apds a aplicagao do desconto serao a dnica e completa remuneragao

pelos fornecimentos,  incluindo,  al6m  do  lucro,  todas  as despesas e  custos como frete,  embalagem,

seguro, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas relacionadas, diretas ou indiretas,

relacionadas.

9.3.  E  vedada  a  alteragao  do  percentual  de desconto  registrado  durante  o  prazo  de validade  desta

Ata, exceto em face da superveniencia de normas federais aplicaveis a esp6cie.

9.4.   Durante  o   prazo  de  validade  da  Ata  de   Registro  de  Pregos,  a   Prefeitura  do  Municipio  de

Cachoeira do  Piria  mantera pesquisa frequente dos pregos de mercado do(s) produto(s), de forma a

verificar a compatibilidade dos pregos registrados nesta Ata com os pregos praticados no mercado.

9.4.1.  A  Prefeitura,  em  caso  de  comprovagao  de  que  os  pregos  registrados  sao  maiores  que  os

vigentes  no  mercado,  convocafa  o(s)  signafario(s)  desta  Ata  para  promover  a  renegociaeao  dos

pregos nela registrados, de forma a torna-Ios compativeis com os de mercado.

10.  DAB OBRIGACOES DO CONTRANTE E DO CONTRATAcO

10.1. Sao obrigag6es da Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piria:
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10.1.1.  Permitir  o  acesso  de  funcionarios  dos  signatarios  desta  Ata  as  suas  dependencias,  para  a

entrega das notas fiscais/faturas;

10.1.2.  Prestar  as  informag6es  e  os  esclarecimentos  atinentes  aos  servigos  que  venham  a  ser

solicitados pelos empregados dos signatarios desta Ata;

10.1.3. Impedir que terceiros executem os servigos objeto deste Pregao;

10.1.4.  Efetuar,  periodicamente, pesquisa de preeos do(s) servigo (s), a fim de averiguar a vantagem

da proposta e a media de preeos sob a qual sera aplicado o percentual de desconto ofertado pelos

signafarios desta Ata;

10.1.5.  Efetuar o pagamento devido pela aquisigao do(s) produto(s),  desde que cumpridas todas as

exigencias do Edital e de seus Anexos e desta Ata;

10.1.6. Fazer solicitagao formal da Secretaria solicitante, para que sejam adquiridos os produtos;

10.1.7. Fiscalizar e acompanhar o fornecimento desempenhado pela Contratagao;

10.1.8.  Comunicar oficialmente  aos  signafarios  desta  Ata  quaisquer falhas  ocorridas,  consideradas

de natureza grave.

10.2.  Cabefa a cada  urn dos signatarios desta Ata,  para a  perfeita aquisigao do produto(s) descritos

nesta Ata de Registro de Pregos, o cumprimento das seguintes obrigag6es:

10.2.1. Ser responsavel, em relagao aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do(s)

fomecimento(s),   tajs   coma   salarios,   seguros   de   acidentes,   taxas,   jmpostos   e   contribujg6es,

indenizag6es e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pela legislagao;

10.2.2.  Efetuar  o  fornecimento  dentro  das  especificag6es  e/ou  condig6es  constantes  no  Edital  de

Pregao e em seus Anexos;

10.2.3. Executar diretamente o contrato, sem transfer6ncia de responsabilidades ou subcontratag6es

nao autorizadas pela Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piria;

10.2.4.  Ser responsavel  pelos  danos  causados  diretamente  a  Prefeitura  Municipal  de  Cachoeira  do

Piria  ou  a terceiros,  decorrentes de  sua culpa  ou  dolo,  quando do fomecimento da(s) mercadoria(s)

em aprego;

10.2.5.  Ser  responsavel  por  quaisquer  danos  causados  diretamente  aos  bens  de  propriedade  da

Prefeitura   Municipal   de   Cachceira   do   Piria,   ou   bens   de   terceiros,   quando   estes   tenham   sido

ocasionados por seus empregados durante o Servigo, objeto desta Ata;

10.2.6.   Prestar   todos   os   esclarecimentos   que   forem   solicitados   pela   Prefeitura   Municipal   de

Cachoeira  do   Piria,  obrigando-se  a  atender,  de   imediato,   todas  as   reclamag6es  a   respeito  da

qualidade do produto;

10.2.7. Comunicar por escrito a Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piria qualquer anomalidade de

cafater urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessario;

10.2.8. Emitir quando solicitado,  relat6rio dos fornecimentos;
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10.2.9. Observar as normas legais de seguranea a que esta sujeita a atividade;

10.2,10.   Manter,   durante  toda  a   execugao  do  contrato,   em   compatibilidade  com   as  obrigag6es

assumidas, todas as condig6es de habilitagao e qualificagao exigidas no Pregao.

11.  OBRIGACOES GERAIS DO CONTIIATO

11.1. Devefa cada signatario desta Ata observar, ainda, o seguinte:

11.1.1.  E  expressamente  proibida  a  contratagao  de  servidor  pertencente  ao  quadro  de  pessoal  da

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piria, ou que nela ocupe cargo de confianga, durante a vigencia

desta Ata;

11.1.2.  E  expressamente  proibida,  tamb6m,  a veiculagao de  publicidade  acerca  desta Ata,  salvo  se

houver ptevia autorizagao da Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piria.

12.  DO PACAMENTO

12.1.  Os pedidos de pagamento devefao ser devidamente instruidos com a seguinte documentagao,

sem os quais nao sefao atendidos:

12.2. Atestado de Recebimento e Aprovagao, emitido pela Unidade Requisitante;

12.3.  Nota  Fiscal Fatura ou Nota Fiscal (DANFE).

12.4.  Nenhum  pagamento sera efetuado aos signatarios desta Ata enquanto pendente de liquidagao

qualquer obrigaeao financeira ou previdenciaria, sem que isso gere direito a alteraeao de pregos ou a

compensagao financeira por atraso de pagamento.

12.5.  0 pagamento sera efetuado em ate o 5 (Quinto) dia subsequente do fornecimento,  mediante a

apresentagao de Nota Fiscal (dep6sito em Conta Corrente do fornecedor), acompanhadas:

a) Prova de regularidade para com a Fazenda  Federal,  Estadual e Municipal do domicilio ou sede da

CONTRATADA,  atrav6s  de  Certid6es  expedidas  pelos 6rgaos  competentes,  que  estejam  dentro  do

prazo de validade expresso na pr6pria certidao.

b) Prova de situagao regular perante o  Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS  (art. 27,  a,

Lei n° 8.036/90), atrav6s da apresentagao do CRF -Certificado de Regularidade do FGTS;

c) Prova de situagao  regular perante o  lnstituto Nacjonal de Seguridade Social-INSS (art.195,  §  3°,

da Constituigao Federal), atraves da apresentagao da CND -Certidao Negativa de D6bito.

d) Prova de situagao regular perante o Tribunal Superior do Trabalho (Lei n°12.440/11 ).

12.6.  No  caso  do  t6rmino  do  prazo  de  pagamento  ocorrer  em  dia  sem  expediente  na  Secretaria

Municipal de Assistencia Social o pagamento sera efetuado no primeiro dia dtil subsequente.

12.7.  A  Prefeitura  Municipal  de  Cachoeira  do  Piria  podefa  deduzir do  montante  a  pagar os  valores

correspondentes a multas ou indenizag6es devidas por signatario desta Ata.

12.8.   0   pagamento   efetuado   nao   isentafa   os   signatarios   desta   Ata   das   responsabilidades

decorrentes do fornecimento.
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13.  DO CONTROLE DA EXECu¢AO DO CONTRATO

13.1.  A fiscalizagao  da  contratagao  sera  exercida  por  urn  representante  da  Administragao,  ao  qual

competifa  dirimir as dtlvidas que surgirem no curso da execugao do contrato, e de tudo da fa ciencia

a Administragao.

13.2. A fiscalizagao de que trata este item  nao exclui nem  reduz a  responsabilidade da fornecedora,

inclusive   perante   terceiros,   por   qualquer   irregularidade,   ainda   que   resultante   de   imperfeig6es

tecnicas,  vicios  redibit6rios,  ou  emprego  de  material  inadequado  ou  de  qualidade  inferior,  e,  na

ocorrencia  desta,   nao  implica  em  corresponsabilidade  da  Administraeao  ou  de  seus  agentes  e

prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666/93.

13.3.  0  fiscal  do  contrato  anotara  em  registro  pr6prio  todas  as  ocorrencias  relacionadas  com  a

execugao do contrato,  indicando dia,  mss e ano,  bern como o nome dos funcionarios eventualmente

envolvidos,  determinando  o que for necessario  a  regularizaeao  das  faltas  ou  defeitos  observados  e

encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providencias cabiveis.

14.  PENALIDADES

®

14.1. Os signatarios desta Ata estafao sujeitos as seguintes penalidades:

14.1.1.  Pagamento de multa de 0,3%  (zero virgula tres por cento) sobre o valor total do contrato por

dia e por descumprimento de obrigag6es fixadas no Edital e em seus Anexos, sendo que a multa tern

de  ser  recolhida  no  prazo  maximo  de  15  (quinze)  dias,  contados  da  comunicagao  pela  Prefeitura

Municipal de Cachoeira do Piria;

14.1.2. Pela inexecugao total ou paroial do objeto deste Pregao, a:

14.1.2.1. Advertencia;

14.1.2.2.  Multa  de at610%  (dez por cento) sobre o valor estimado de contratacao do  Item,  no caso

de inexecugao total ou  parcial do objeto contratado,  recolhida  no prazo de  15 (quinze) dias, contado

da comunicacao oficial;

14.1.2.3. Suspensao tempofaria de participar em licitaeao e impedimento de contratar com a

Administragao, pelo prazo de ate 2 (dois) anos.

14.1.3.   Impedimento  de  licitar  e  de  contratar  com  a  Administra9ao  Pl]blica,  pelo  prazo  de  ate  5

(cinco)  anos,  garantido  o  direito  pfevio  da  citagao  e  da  ampla  defesa,  enquanto  perdurarem  os

motivos  determinantes  da   punigao  ou  at6  que  seja   promovida  a   reabilitagao  perante  a  pr6pria

autoridade que aplicou a penalidade, o signatario da Ata que:

14.1.3.1.  Deixar de assinar a Ata de Registro de Preaps;

14.1.3.2. Ensejar o retardamento da execugao do objeto desta Ata;

14.1.3.3.  Nao mantiver a proposta, injustificadamente;

14.1.3.4. Comportar-se de modo inid6neo;
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14.1.3.5.  Fizer declara9ao falsa;

14.1.3.6.  Cometer fraude fiscal;

14.1.3.7.  Falhar ou fraudar na execugao do contrato.

14.2.  Comprovado  impedimento  ou  reconhecida  tonga  maior,  devidamente justificado  e  aceito  pela

Administra9ao Pdblica, o signatario desta Ata ficafa isento das penalidades.

14.3. As sang6es de advert6ncia e de impedimento de licitar e contratar com a Administragao Pdblica

poderao  ser  aplicadas  a  signafarios  desta  Ata  juntamente  com  a  de  multa,  descontando-a  dos

pagamentos a serem efetuados.

15.  OBRIGACOES SOCIAIS, COMERCIAIS EFISCAIS DOS SIGNATARIOS DA ATA

®

15.1. Adicionalmente, cada urn dos signafarios desta Ata devefa:

15.1.1.  Assumir  a   responsabilidade  por  todos  os  encargos   previdenciarios  e  obrigag6es  sociais

previstos na  legislagao social e trabalhista  em vigor,  obrigando-se a salda-los  na 6poca pr6pria,  vez

que os sous empregados nao manterao nenhum vinculo empregaticio com o Contratante;

15.1.2.  Assumir,  tamb6m,  a  responsabilidade  por todas as  providencias e obrigag6es  estabelecidas

na  legislagao especifica de acidentes de trabalho,  quando, em  ocorr6ncia da esp6cie, forem vftimas

os seus empregados quando da execugao do objeto desta Ata ou  em  conexao com ela,  ainda que

acontecido em depend6ncia da Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piria;

15.1.3. Assumir todos  os encargos  de  possivel  demanda trabalhista,  civil  ou  penal,  relacionadas  ao

Servi?o da(s) mercadoria(s), originariamente ou vinculada por preveneao, conexao ou contin6ncia;

15.1.4.  Assumir,  ainda,  a  responsabilidade  pelos  encargos  fiscais  e  comerciais  de  contratag6es

decorrentes desta Ata.

16.  DAB DISPOSICOES GERAIS

16.1. Sera anexada a esta Ata c6pia do Termo de Referencia.

16.2.  Integram o Edital,  independentemente de transcrieao, a Ata de Registro de Pregos, o Termo de

Referencia e a proposta da empresa.

16.3.  Nos casos omissos aplicar-se-ao as disposig6es constantes da  Lei n° 10.520/02, do Decreto n°

3.555/00,  do Decreto  n° 7.892/13, do Decreto n° 3.722/01,  da Lei Complementar n°  123/06,  e da  Lei

n° 8.666/93, subsidiariamente.

17.  DO FORO

17.1.  As  quest6es  decorrentes  da  execueao  deste   lnstrumento  que  nao  possam ser  dirimidas

administrativamente  serao  processadas  e julgadas  no  Foro  da  Comarca  de  Santa  Luzia  do  Pars,

com  exclusao de qualquer outro, por mais  privilegiado  que seja  salvo nos casos previstos  no arti

102,  inciso I, alinea "d" da Constituigao Federal.
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17.2.  E, para firmeza e validade do que foi pactuado,  lavrou-se o presente contrato em 03 (Tres) vias

de  igual teor e forma,  para que surtam  urn s6 efeito,  as quais,  depois de  lidas,  sao assjnadas pelas

representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADO, e pelas testemunhas abaixo.

Cachoeira do Piria (PA), XXXX de XXXXX de 2019

Leonardo Dutra Vale
Prefeito Municipal
Contratante

RTXJ:JXJX
CNPJ no
Contratada
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ANEXO Ill:  MINUTA DO CONTRATO

TERMO   DE   CONTRATO   N°          /2019/CPL
REFERENTE   A   ATA   DE    RE5TSTRO   DE
PRECOS    DO    PREGAO    PRESENCIAL    N°

/2019-SRP,                                    CONFORME
E5TPECIFICACOES    E    QUANTIDADES    DO
TERMO   DE   REFERENCIA  QUE   ENTRE   SI
CELEBRAM        A        0        MUNICIPIO         DE
CACHOEIRA  DO  PIRIA,  POR  INTERMEDIO
DA XXXXXXXX E A EMPRESA

CONTRATANTE:  0  MUNIcipIO  DE CACHOEIRA DO  PIR[A -PREFEITURA MUNICIPAL,

pessoa juridica de direito pdblico  interno,  com sede  a Av.  Getdlio Vargas - 534 - Centro -

Cachoeira  do  Piria,  Estado  do  Pa fa,  inscrito  no  CNPJ/MF  sob  o  n°  xxxxxxxxxx,  neste  ato

representado pelo senhor LEONARDO DUTRA VALE,  portador do RG n° xxxxx -SSP/PA e

do CPF xxxxxxx em Conivencja com a xxxxxxxxxxxxxxx, Sra ,  portadora do RG  n° xxxxxxx -

SSP/PA e do CPF xxxxxxxxxx. CONTRATADA: empresa     inscrita     no     CNPJ

sob     o     n°.     inscrigao     estadualn°._,   estabelecida   a  (avenida,  rua ou  travessa),  bairro,

na cidade de estado do , neste ato representada po

1.  1. 0 objeto deste contrato 6 a aquisigao dos materiais descritos na clausula SEXTA deste

instrumento.

1.   2.   Os   materials  ora  adquiridos  destinam-se  a   manutengao  das  atividades  do  Orgao

Gestor, a seguir indicado, e de suas respectivas unidades orgamentarias.

1.3.  0 objeto deste contrato esfa vinculado ao resultado do processo licitat6rio,  modalidade

Pregao  Presencial -SRP n°_/2019-PMCP-SRP e, tamb6m, a proposta de pregos emitida

pela CONTRATADA em atengao ao processo licitat6rio em comento.

2.1  0 6rgao gerenciador sera a Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piria

2.2 Sao participantes os seguintes 6rgaos:

Av. Gettllio Vargas -534 -Centro, Cachoeira do Piria -PA -CEP: 68.616000 FONE: (91) 3447-1439
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2.2.1  Secretaria Municipal de Assist6ncia Social.

2.2.2 Secretaria Municipal de Administragao e Finangas e Secretarjas lntegradas

2.2.3 Secretaria Municipal de Sal]de

2.2.4 Secretaria Municipal de Educagao

3.1   0s  termos  deste  instrumento  estao  fundamentos  nas  Leis  Federais  n°.8.666/93  e  n°

10.520/2002 e Pregao Presencial n°_/2019-PMCP-SRP e seus anexos.

4.1   0s  custos  decorrentes  da  aquisigao  dos  materiais  em   licitagao  estao  previstos   no

Orgamento   Municipal   vigente   e,   devidamente,   provisionados   sob   as   seguintes   rubricas

orgamentarias, na forma  abaixo:

Exercicio 2019

04.122.0002.2.008 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

12.122.0018.2.012  MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  EDUCACAO

10.122.0005.2.041  MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE

08.122.0039.2.070  MANUTENCAO  DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA

SOCIAL

339030 MATERIAL DE CONSUMO

5.1   0s  recursos  financeiros  para  adimplir  os  custos  decorrentes  com  a  sua  contratagao

decorrente    desta    licitagao    provem    das   fontes    vinculadas    as    respectivas    dotag6es

ongamentarias e/ou de outras receitas de aplicae6es nao vinculadas.

6.1  0s  produtos  a  serem  fornecidos  pela  CONTRATADA a  CONTRATANTE  decorrem  da

homologagao do processo licitat6rio Pregao  Presencial  n°_/2019-PMCP-SRP e constantes

da proposta de prego da CONTRATADA, especificados a seguir:
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Item D®scricao dos produtos Und Quant.

1

AGUA  SANITARIA,  a     base     de     hipoclorito  de

Unidade 9592
s6dio,  com teor de cloro  ativo entre 2,0   a   2,5   %
p/p,    embalagem    plastica  de  01   litro,  com  dados
de identificagao do   produto,   marca   do  fabricante,
data  de    fabricagao,    prazo    de    validade,    caixa
com  12 frascos.

2
ACID0     MURIATICO,     alta     concentragao,     ar-

Unidade 800condicionado    em    recipiente    de    01     litro.    Com
registro no Minist6rio da sadde.

3
ALCOOL  EM  GEL,     de  500  ml,  certificado  pelo

Unidade 1000lNMETRO    e    norma   da   ABNT,    caixa   com    12
unidades.

4

ALCOOL  EM  GEL,  certificado  lNMETRO  e  norma

Unidade 4000
da  ABNT  NBR   1991   e  Registro  no  Minist6rio  da
satide.     Embalagem     em     plastico    transparente
resistente   com   1000   ml,   contendo   o   nome   do
fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.

5

ALCOOL    Etilico    Hidratado    65.    %    Certjficado

Unidade 4100
INMETRO   come   normal   da   ABNTNBR   5991    e
registro do Ministerio da satlde.  Embalagem frasco
plastico     de     1000ml,     contendo     o     nome     do
Fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.

6

AVENTAL  BRANCO,  Em  material  emborrachado

Unidade 500resistente   e   flexivel,   tamanho   dnico.   Dimens6es
aproximadas  em  centl'metros  (cm):  altura  70  cm  x
largura 70 cm,

7

BALDE      PLASTICO,      capacidade      20      Litros,

Unidade 100
polietileno   de   alta   densidade,   alta   resist6ncia   a
impacto,  paredes  e fundo  refongados,  alga  em  ago
zincado,      cores      variadas,      com      dados      de
identificacao do produto e marca do fabricante.

8
BALDE PLASTICO, capacidade de  12   Litros, com

Unidade 350alga de arame     galvanizado  e pegador embutido,
cores diversas, Certificado pelo INMETRO.

9
BALDE  PLASTICO,  com  capacidade  de  30  litros,

Unidade 350com    tampa,    cores    diversas.    Certificados    pelo
lNMETRO.

10

BALDE  PLASTICO,  com  capacidade  de  4  Iitros,

Unidade 450com    alga    de    arame    galvanizado    e    pegador
embutido,      cores      diversas.      Certificado      pelo
lNMETRO.

11
BARCIA   PLASTICA  PEQUENA,   capacidade   de Unidade 250
151.

12

BARCIA  PLASTICA  FUNDA,  capacidade  de  35

Unidade 100Iitros,  alta  densidade  resistencia  a  impacto,  cores
diversas, com  dados de  identificagao do produto e
marca do fabricante.

13 CESTO  DE  LIXO,  material  plastico,  polipropileno, Unidade 250
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tipo   telado,   sem   tampa,   n°   10,   cores   diversas.
Certificado pelo lNMETRO.

14

CEST0     plastico     para      lixo     telado     simples,

Unidade 250capacidade   para   15   litros,   cor  cinza  ou   branco,
com dados de identificagao do produto e marca do
fabricante.

15

CESTO plastico para  roupa suja, tipo fechado com

Unidade 250tampa,     capacidade  para  60  litros,  cor  clnza  ou
branco,  com  dados  de  identificagao  do  produto  e
marca do fabricante.

16

CLOR0    granulado    para    limpeza    de    piscina.

Kilo 200
Produto   devefa   apresentar  identificagao,   marca,
data  de fabricagao,  selo  do  INMETRO  e  prazo  de
validade de no minimo 09 meses a contar da  data
de entrega.

17

COLHER     DESCARTAVEL,      na     cor     branca,
Pacote 3500embalagem  com  50  unidades.  Produto  certificado

pelo  lNMETRO.

18

COPO      para      agua,       capacidade       150ml,em

Caixa 600
poliestireno    branco,    com   frisos   e   saliencia   na
borda,  peso  por  100(cento)  do  copo  devera  ser
igual  ou  superior  a  220  gramas.  Embalagem  com
100 cOpOs.

19

COPO   DESCARTAVEL,   estriado,   branco,   com

Caixa 200

borda   redobrada,  em   polipropileno  at6xico,  forte,
de  1° qualidade, com capacidade para 300 ml,  que
atenda     a     norma     ABNT     NBR     14.865/2002,
embalado  em   pacotes   (manga   plastica)  de   100
unidades e ar-condicionado em caixa de papelao.

20

COPO   DESCARTAVEL,   estriado,    branco,   com

Caixa 800

borda  redobrada,  em  polipropileno  ou  poliestireno
at6xico,   forte,   de   1°  qualidade,   com   capacidade
para   200   ml,   que   atenda   a   norma   ABNT   NBR
14.865/2002,    embaladas    em    pacotes    (manga
plastica)  de   100  unidades  e  ar-condicionado  em
caixa de papelao.

21

COPO,      para      cafe,      capacidade     50ml,      em

Caixa 1100poliestireno   branco,   com   frisos   e   saliencia   na
borda,  peso  por  loo  (cento)  do  copo  devefa  ser
igual ou superior a 72 gramas.

22

CREOLINA, uso veterinario. antiss6ptico, formicida

Unidade 3020e   bactericida,   Embalagem   plastica   com   500ml,
contendo nome do fabricante, data de fabricagao e
prazo de validade.

23 DECANTADOR, Litro 100

24

DESEDORIZANTE       SANITARIO,       tipo       pedra

Unidade 6250
sanitaria,    perfumado-   odores   lavanda,    pinho   e
marine,    embalado    em    celofane    a    prova    de
vazamento    com    no    minimo    30g,    com    agao
bacteriostatica  e  aromatizante  e  suporte  plastico.
Produto na ANVISA/Ministerio da sadde, conte

25 DESENFETAI\ITE,  liquido  concentrado  a  base  de unidade 4600

Av. Gotdlio Vargas -534 -C®ntro, Cacho¢ira do Piria -PA -CEP: 68.616000 FONE: (91) 3447-1439



`{giv
cAcveEiRA Ilo piA.A

ESTAD0 DO PARA
PREFEITURA MUNlclpAL DE CACHOEmA DO plRIA

COMISSA0 PERMANENTE DE LICITACAO
CNPJ. 01.612.360/0001-07

pinho,     para     uso     geral,     agao     bactericida     e
germicida.     Registro     no     Minist6rio     da     sadde,
embalagem: frascos plastico de 500 ml, contendo o
nome do fabricante, data de fabricagao e prazo de
validade.

26 DESENTUPIDOR  DE  PIA,  em  borracha,  tamanho Unidade 500
Pequeno.

27
DESENTUPIDOR, de vaso sanjtario,  tjpo    manual,

Unidade 2500ventosa de  borracha, cabo de madeira tomeada  e
envernizada.

28

DESODORANTE   DE   AMBIENTE   TIPO   SPRY,

Unidade 1000
embalagem  de  400ml/277g,  a  base  de  tri  etileno
glicol,     diversos     tipos     de     ess6ncia.     Produto
registrado  no   Minist6rio  da  saude,  com  validade
minima de 08 meses a parti da data da entrega.

29

DESODORIZADOR   AMBIENTAL,    em    aerossol,

Unidade 4000
sem  CFC,  essencias  suaves,  efeito  neutralizante,
frasco de 400  ml  produto  na ANVISA/MINISTERIO
DA  SAUDE,  contendo  o  nome  do  fabricante,  data
de fabricacao e prazo de validade.

30

DETERGENTE Ii'quido biodegradavel,  concentrado

Unidade 8000
com  no  minimo  11%  (onze  por cento)  do  principio
ativo  basico  do  detergente  frasco  plastico  de  500
ml,   contendo   o   nome   do   fabricante,   data   de
fabricacao e prazo de validade.

31

ESCOVA PARA LAVAR ROUPAS, Oval multiuso,

Unidade 1050

com cerdas e suporte plastico,  desenho anatomico
que   encaixa   perfeitamente   nas   maos.   Medindo
aproximadamente  25  mm  de  altura.  Deve  conter
dados   de   identificagao   do   produto   e   marca   do
fabricante.

32
ESCOVAO, cerdas em piagava, cabo em madeira,

Unidade 1750cepa  em  madeira,  comprimento  cerdas  minimo  3
Cm.

33
ESFREGAO,     em     microfibra.     Produto     devera

Unidade 500apresentar identificagao,  marca, data de fabricagao
e solo do INMETRO.

34 ESPANADOR DE TETO, cerdas em sisal, cabo de Unidade 10
madeira medindo aproximadamente 170 cm.

35

ESPONJA  de  la  de  ago  carbono  abrasivo,  para

Pacote 2000Iimpeza  em  geral  ,  Embalagem:  com  no minimo  8
unidades,  marca  do fabricante,  data  de fabricaeao
e prazo de validade.

36

ESPONJA Multiuso, dupla face, sint6tica a base de

unidade 5000
espuma  de   poliuretano  com   bactericida   de  fibra
sint6tica    cm    abrasivo,    dimens6es   aproxjmadas
100x65x20mm.     Embalagem    plastica    individual,
contendo o nome do fabricante, data de fabricagao
e prazo de validade.

37 FLANELA   em    100%   algodao,   para   uso   geral, Unidade 2350
dimens6es aproximadas 40cmx60cm.

38 FOSFOR0 contendo  no  minimo 40  palitos (pacote Pacote 1570
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com  10 unidades)
394041 GARFO descartavel pacote com 50 unidade Pacote 15cO

GORRO descartavel. Unidade 900
lNSETICIDA aerossol,  embalagem com no minimo

Unidade 1550400  ml.  Certificado  pelo  Ministerio  da  sadde.  Iote
de  fabricaeao  e  prazo  de  validade  do  produto  de
minimo de 08 meses a parti da data de entrega.

42

lNSETICIDA  aerossol,   inodoro,   a   base  de  agua

Unidade 3550para  mosca,  mosquitos  e  baratas,  uso dom6stico.
Embalagem       com    450ml,    contendo   nome   do
fabricante  data de fabricacao e prazo de validade

43

KlT  LIMPEZA,  formado  por balde  de  polipropileno

Unidade 120
com  capacidade de  no minimo 05 litros e esfregao
de      microfibra,      produto      devefa      apresentar
identificagao,  marca,  data  de fabricagao  e  selo  do
lNMETRO.

44 LA DE ACO pacote caixa 100

45

LIMPA    ALUMINIO,    neutro    a    base    de    acido

Caixa 1000sulfonico.  Embalagem  em  frascos  de  500  ml,  com
dados do fabricante, data de fabricagao e prazo de
validade.

46

LIMPA VIDRO,  composigao:  tenso  ativo  ani6nico,

Caixa 400
tenso    ativo    nao    t6nico,    alcool,    6ter    glic6lico,
hidr6xjdo   de   am6nio,   corante,   perfume   e   agua.
Embalagem    plastica    frasco    contendo    500    ml,
especificando   o   name   do   fabricante,   data   de
fa bricacao e prazo de validade.

47

LUSTRA  NOVEL,     a   base  de  cerdas   naturais,

Caixa 800
agao     de     secagem     rapida,     perfume     suave.
Embalagem:  frasco  plastica de 200  ml,  com  dados
do   fabricante,   data   de   fabricagao   e   prazo   de
validade.

48

LUVA,   material   de   borracha,   aplicagao   limpeza,

Par 1415tipo  punho  longo,  car amarela,  acabamento  palma
antiderrapante,          esterilizada ,          caracteristicas
adicionais sem forro  tamanho G.

49

'LUVA,materiaIde borracha ,   aplica?ao   lim peza ,

Par 1315tipo  punho  longo,  cor amarela,  acabamento  palma
antiderrapante,         esterilizada,          caracteristicas
ad icionais sem forro  tamanho M

50

IMASCARADESCARTAVEIS,  de  TNT  -dupla  com

Caixa 400
elastico caixa com  100 unidade.

51

PA   PARA  LIXO,   em   plastico   com   comprimento

Unidade 1295
aproximado de 23cmxl9cm, cabo de madeira com
no   minimo   75,5   cm   revestido   em   plastico   com
suporte       suspensor,       contendo       dados       de
identificacao do produto e marca do fabricante.

52

PANO   DE   CHAO   em   algodao   lavado,   costura

Unidade 3980dupla  de  fios  resistentes,  alto  poder  de  absoreao,
tipo  saco  lavado  e  aivejado,  para  limpeza,  na  cor
branca  dimens6es aproximadas 65x40 cm.

53 PANO   PARA  LIMPEZA  de  copa-cozinha,   100% Unidade 2160FONE:(91)3447-1439

Av.Getdlio Vargas -534 -Centro, Cachoeira do Piria -PA -CEP: 68.616-000
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em   algodao,   alta   absongao,   facil   enxague,   alta
resistencia, dimens6es aproximadas 45x70 cm.

54

PAPEL    HIGIENICO,    em    rolo,    folhas    simples,

Fardo 6500
gofrado  e  picotado,  alta  absongao,  na  cor  branca,
neutro,     de     primeira     qualidade,     rolo     medindo
30mxl0cm.  A  embalagem  devefa  conter a  marca
do  fabricante,   dimensao,   cor  e   lote   do   produto.
Pacote com 4 unidades.

55
PRATOS DESCARTAVEL FUNDO, na cor branca,

Caixa 200dimensao de 21  cm, embalagem com  10 unidades,
Produto certificado pelo lNMETRO.

56
PRATOS   DESCARTAVEL,   para   sobremesa,   na

Caixa 100cor branca,  dimensao de 23  cm,  embalagem  com
10 unidades.  Produto certificado pelo lNMETRO.

57

REMOVEDOR        DE        GORDURA,        limpador,

Caixa 50

composigao basica linear alquil. benzeno, sulfonato
de  s6dio,  tensao,  aspecto  fisico  liquido,  aplicagao
remover gorduras  e  poeiras  d  cozinhasfoanheiros,
caracterl'sticas adicionais embalagem com tampa e
bico    econ6mico,    frasco    com    500ml,    lote    de
fabricagao  e  prazo  de  validade  do  produto  de  no
minimo 08 meses a parti da data de entrega.

58

RODO,   para   piso,   cepa   em   poliproplleno,   com

Unidade 1690
dimensao aproximada de 40 cm, cabo com encaixe
rosqueado com altura minima de 120 cm, contendo
dados   de   identificagao   do   produto   e   marca   do
fabricante.

59

SABAO  EM   BARRA,   Multiuso  para   limpeza  em

Caixa 500geral,   biodegradavel,   barra  de   lkilo.   Embalagem
com  o  nome  do  fabricante,  data  de  fabricagao  e
prazo de validade, Registro do ministerio da sadde.

60

SABAO, aspecto fisico p6 composigao carbonatos,

Fardo 500

silicatos,      fosfatos,       caracteristicas      adicionais
biodegradaveis,   aplicagao   lavar   roupas,   aditivos
alvejante,   odor   floral,   composi9ao   agua,   alquil,
benzeno sulfato de  s6dio,  corante,  embalagem  de
500 g, lote de fabricagao e prazo de validade de no
minimo 08 meses a parti da data de entrega.

61

SABONETE,  aspecto  fisico  s6dio,  peso  90  g,  tipo

Caixa 20
com    perfume,    formato    retangular,    cor   branca,
aplicagao pele normal, glicerinado pequeno, lote de
fabricaeao  e  prazo  de  validade  do  produto  de  no
minimo   de   08   meses   a   parti   da   entrega.   Com
registro no Minist6rio da sadde.

62

SACO     PLASTICO     PARA     LIXO,     cor     preto,

Pacote 6250
capacidade     nominal     de     100     litros,     tamanho
aproximado  75xl05cm.    Pacote  com  5  unidades,
contendo   dados     de   identificagao  do  produto  e
marca do fabricante.

63
SAC0     PLASTICO     PARA    LIXO,     cor    preto,

Pacote 7500capacidade     nominal     de     30     Iitros,     tamanho
aproximado  65x55cm.    Pacote  com  10  unidades,

Av. G®ttllio Vargas -534 -Centro, Cachoeira do Piria -PA -CEP: 68.616-000 FONE: (91) 3447-1439
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contendo   dados     de   identificagao  do   produto  e
marca do fabricante.

64

SACO     PLASTICO     PARA     LIXO,     cor     preto,

Unidade 4360
capacidade      normal     de      15      Iitros,      tamanho
aproximado   39x58cm.   Pacote  com   10  unidades,
contendo   dados   de   identificagao   do   produto   e
marca do fabricante.

65 SACO  PLASTICO  TRANSPARENTE,  capacidade Pacote 200
de 01 KG, embalagem contendo 100 unidades,

66 SACO PLASTICO,  Iiso  1  kg 22x46xO,05 referencia Pacote 3000
875.

67

SAC0  PLASTICO,  para  lixo,  capacidade 50  L, cor

Pacote 2860preta,  largura  75cm,  altura  50cm,  espessura  0,12
micra    ,    pacote    com    no    minimo    10    unidades
pequeno.  Cerificado polo lNMETRO.

68

SODA   CAUSTICA,    embalada    em    embalagem

Caixa 100plastica  resistente  com  300  gr,  Embalagem  com  o
nome do fabricante, data de fabricagao e prazo de
validade, Registro no Minist6rio da sadde.

69

TOALHA    DE    PAPEL,    alta    absongao,    na    cor

Pacote 3000

branca,  folha  dupla,  picotada  e aerada, toalhas  de
no  mfnimo  21,0  cm  x  20,0  cm  cada.  Embalagem
com dados de identificagao do produto e marca do
fabricante.   Fardo   com   12   embalagem,   em   que
cada embalagem cont6m dois rolos de papel. Deve
conter dados  de  identificagao  do  produto  e  marca
do fabricante.

70
TOALHA   DE   ROSTO,   material   100%   algodao,

Unidade 150comprimento  80  cm,  largura  45cm,felpuda,  macia,
cor branca, pequena.

71
TOUCAS        DESCATAVEIS,        material        100°/o Caixa 200
polipropileno elastico duplo.

72

VASSOURA EM PIACAVA TIPO LEQUE, base de

Unidade 3965madeira  revestido  por  plastico  e  cabo  d  madeira
enroscado   com    rosca    plastica,    base   com    no
minimo 15cm de largura,

73
VASSOURA    TIPO    SANITARIA,    material    das

Unidade 2000cerdas  plastico/polipropileno,  material  do  cabo  em
plastico, vassoura com reservat6rio

6.2 0 prego total dos produtos acima listados 6 de RS xxxxxxx (xxxxxxx).

7.1   0s  materiais  serao  adquiridos  de  acordo  com  as  ordens  de  compra  e  conforme  a
necessidade da CONTRATANTE.
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Cabefa ao CONTRATANTE:
8.1  Permitir  o  acesso  dos  profissionais  da  CONTRATADA,  devidamente  credenciados,  as
dependencias do CONTRATANTE, bern, ainda o acesso a dados e informag6es necessarios
ao desempenho das atividades previstas neste contrato;
8.2  Prestar  as  informag6es  e  os  esclarecimentos  atinentes  ao  objeto,  que  venham  a  ser
solicitados pelos profissionais da CONTRATADA;
8.3  Fornecer  no  caso  de  atividade  desenvolvida  nas  depend6ncias  do  CONTRATANTE,
instalag6es adequadas ao born desempenho da equipe da CONTRATADA; e
8.4   Rejeitar  qualquer  fornecimento   entregue   ou   em   desacordo   com   as   especificag6es
constantes do Anexo I, bern assim seu respectivo produto;
8.5  Solicitar que  seja  refeito  o fornecimento e/ou  substituido o  respectivo  produto  que  nao
atender as especificae6es constantes do Anexo I; e
8.6  Atestar  as  faturas  correspondentes  e  supervisionar  o  fornecimento  por  interm6dio  do
Fiscal do Contrato nomeado.

Cabefa a CONTRATADA:
8.7  Responder,  em  relagao  aos  seus  t6cnicos,   por  todas  as  despesas  decorrentes  da
execugao do fornecimento, tais como:
a) salarios;
b) seguros de acidentes;
c) taxas,  impostos e contribuig6es;
d) indenizag6es; e
e) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.
8.8    Responder    por    quaisquer    danos    causados    diretamente    a    Administragao    do
CONTRATANTE   ou   a   terceiros,    quando   estes   tenham   sido   ocasionados    por   seus

profissionais credenciados para a execugao do fornecimento;
8.9 Manter os seus profissjonais sujeitos as normas djsciplinares do CONTRATANTE,  por6m
sem qualquer vi'nculo empregaticio com o 6rgao;
8.10  Manter,  ainda,  os  seus  profissionais  devidamente  identificados  por cracha  quando  em
trabalho,  devendo  substitui-los  imedjatamente  caso  sejam  considerados  inconvenientes  a
boa ordem e as normas disciplinares do CONTRATANTE;
8.11   Arcar  com  a  despesa  decorrente  de  qualquer  infragao,   seja  qual   for,   desde  que

praticada por seus profissionais quando da execueao do fornecimento;
8.12 Substituir, as suas expensas,  no total ou em parte, o estudo em que se verificar vi'cios,
defeitos ou incorreg6es;
8.13     Comunicar  a  Administragao  do  CONTRATANTE,  por escrito,  qualquer anormalidade
de carater urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessario;
8.14  Respeitar  as  normas  e  procedimentos  de  controle  e  acesso  as  depend6ncias  do
Tribunal de Contas da Uniao; e
8.15  Manter durante toda a execugao do objeto deste contrato,  em compatibilidade com as
obrigag6es  a  serem  assumidas,  todas  as  condie6es  de  habilitagao  e  qualificagao  exigidas
neste contrato e no Edital.
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9.1  0s pagamentos serao efetuados de acordo com a apresentaeao das  respectivas notas

fiscais,  nas  quais  devefa  constar  o  atestado  de  recebimento  dos  materials,  firmado,  sob

carimbo identificador, por funcionario da Prefeitura Municipal,  responsavel por esse ato.

9.2  0s  pagamentos  serao  efetuados  em  ate trinta  dias  ap6s  a  entrega  das  notas fiscais  e
respectivos  recibos.

9.3 Em casos de devolugao de nota fiscal e/ou do recibo para se produzir correg6es julgadas

necessarias, o prazo para pagamento do documento devolvido passafa a contar ap6s a sua

reapresentagao com as correg6es devidamente produzidas.

9.4  0s  valores  referentes  as  eventuais  sang6es  pecuniarias  aplicadas  a  CONTRATADA

sefao descontados dos pagamentos devidos a mesma.

10.1    Pela   inexecugao   total   ou   parcial   do   objeto   deste   contrato,   a   Administragao   do

CONTRATANTE  podera,  garantida  a  pfevia  defesa,  aplicar  a  CONTRATADA as  seguintes

sang6es:

10.1.  Advertencia;

10.1.2  Multa de 0,3%  (zero virgula ties  por cento) por dia de atraso e por ocorrencia de fato

em  desacordo  com  o  estabelecido  neste  contrato,  ate  o  maximo  de  100/a  (dez  por  cento)

sobre  o  valor  total  da  nota  de  empenho,  recolhida  no  prazo  maximo  de  15  (quinze)  dias

corridos, uma vez comunicada oficialmente;

10.1.3   Multa   de   10%   (dez   por  cento)   sobre   o  valor  total   deste   contrato,   no   caso   de

inexecugao  total  ou  parcial  do  objeto  contratado,  recolhida  no  prazo  de  15  (quinze)  dias

corridos, contado da comunicagao oficial;

10.1.4  Suspensao  temporaria  de  participar  em  licitagao  e  impedimento  de  contratar  com  a

Administragao do CONTRATANTE, pelo prazo de ate 2 (dois) anos;

10.1.5  Declaragao  de  inidonejdade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administragao  Pdblica

enquanto  perdurarem  os  motivos  determinantes  da  punigao  ou  ate  que  seja  promovida  a

reabilitagao  perante  a  pr6pria  autoridade  que  aplicou  a  penalidade,  que  sera  concedida

sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administragao do CONTRATANTE, pelos prejui'zos
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resultantes e ap6s decorrido o prazo da sangao aplicada com base no item anterior.

10.2.      Pelos  motivos  que  se  seguem,  principalmente,  a  CONTRATADA  estafa  sujeita  as

penalidades tratadas na condigao anterior:

10.2.1    Pelo descumprimento do prazo de conclusao dos servigos de consultoria;

10.2.2  Pela  recusa  em  atender  alguma  solicitagao  para  corregao  dos  servigos  realizados,

caracterizada  se  o  atendimento  a  solicitagao  nao  ocorrer  no  prazo  de  10  (dez)  dias  dteis,

contado da data da rejeigao, devidamente notificada; e

10.2.3  Pelo  nao  fornecimento  dos  produtos  de  acordo  com  as  especificag6es  e  prazos

estipulados neste contrato.

10.3. A16m das penalidades citadas,  a CONTRATADA ficafa sujeita, ainda,  ao cancelamento

de  sua  inscrigao  no  Cadastro  de  Fornecedores  do  CONTRATANTE  e  no  que  couber,  as

demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei n° 8.666/93.

11.1  A  vigencia  deste  contrato  inicia-se  na  data  de  sua  assinatura  e  encerrar-se-a  em  12
(doze) moses depois.
11.2  Havendo interesse do CONTRATANTE, o prazo deste contrato podera ser prorrogado,

na forma da Lei federal n° 8.666/1993.

12.1  Podera  haver  reequilibrio  econ6mico-financeiro  do  instrumento  contratual  na  hip6tese

de  sobreviverem fatos  imprevisiveis,  ou  previsiveis,  por6m  de  consequ6ncias  incalculaveis,

retardadores  ou  impeditivos  da  execugao  do  ajustado,  ou  ainda,  em  caso  de  forea  maior,

caso    fortuito    ou    fato    do    prl'ncipe,    configurando    alea    econ6mica    extraordinaria    e

extracontratual (art.  65,  inc.  11,  alinea d).

12.2   Nesse   caso,   a   CONTRATADA  devera   demonstrar  analiticamente   a   variaeao   dos

componentes dos custos do Contrato,  devidamente justificada,  onde tal demonstraeao sera

analisada pela Assessoria Juridica para verificagao de sua viabilidade e/ou necessidade.
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13.1. A rescisao deste contrato dar-se-a em qualquer dos casos de que tratam os Artigos n°s

77 a 80 da Lei Federal n° 8.666/93 e nas alterag6es nela produzidas.

14.1   Fica  eleito  o  Foro  da  cidade  de  Santa  Luzia  do  Pa fa,  estado  do  Pa fa,  para  toda  e

qualquer agao judicial decorrente deste instrumento.

E por estarem  justos e contratados,   as   partes  assinam  o presente  contrato em 02 (duas)

vias de igual teor e forma para urn s6 efeito, na presenea de testemunhas abaixo.

CACHOEIRA DO PIRIA, XX de XXXXXXX de 2019.

MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO  PIRIA -PREFEITURA MUNICIPAL CONTRATANTE

CONTRATADA

Testemunhas:

Nome

CPF

Nome
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IV -MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

(preenchida em papel timbrado da proponente)

Pregao Presencial n°. 006/2019-PMCP€RP
Crit6rio de Julgamento: MENOR PRECO POR ITEM

Razao Social da Licitante:

CNPJ/MF:

Endereap completo:

Tel. / Fax:L)

Inscricao Estadual (sendo isento, informar)

Banco: _ Agencia:            C/C
Dados do representante legal da licitante para assinatura contratual:

Nome:

Endereap completo:

CPF/MF: RGno

Cargo/Fungao:

Naturalidade:

Expedido por:

Nacionalidade:

Objeto: Aquisigao de materiais de higiene,  limpeza e descartaveis para atender as necessidades das

Secretarias  e  Fundos  do  munici'pio  de  Cachoeira  do  Piria  para  atender  a  Secretaria  Municipal  de

Assistencia   Social/   Fundo   Municipal   de  Assistencia   Social,   em   seus   servigos   oferecidos   pelos

programas  socioassistenciais  do  Govemo  Federal.,  pelo  perfodo  de  12  (doze)  meses,  conforme

especificag6es abaixo:

Item Descricao dos produtos Marca Und Quant. V. Unit Total

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data estabelecida para a sua apresenta9ao.

As condig6es de  pagamento sao as constantes no respectivo edital de  licitagao, atrav6s de dep6sito

bancario junto ao banco e contas da empresa, informados acima.

Declaro que  nos  pregos  propostos encontram-se  incluidos todos os tributos,  encargos  sociais,  frete

ate o destino e quaisquer outros Gnus que porventura possam  recair sobre a execueao do objeto da

presente  licitagao e que estou  de acordo  com  todas as  normas da  solicitagao de  propostas  e seus

anexos.
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Local e data:

®

®

11

Assinatura do Representante Legal da Empresa

(Nome, RG e CPF do declarante e carimbo da empresa proponente)
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ANEX0 V- MODELO DE CREDENCIAMENTO

(PAPEL TIMBRADO)

A Prefeitura  Municipal de Cachoeira do Piria

Ref.: Pregao Presencial n° 006/2019 -PMCP-SRP

Abertura :         de de 2019 as              Horas

CNPJ         no.

neste  ato  representado  pelo(s)

com       sede

diretores

ou s6cios,  com  qualificagao  completa - nome,  RG,  CPF,  nacionalidade,  estado civil,  profissao e

endereap>  pelo presente  instrumento de mandato,  nomeia  e constitui,  como  Procurador (a) o(a)

Senhor(a) <nome,  RG,  CPF,  nacionalidade,  estado  civil,  profissao  e

enderego>, a quem confere amplos poderes para representar a outorgante nos atos necessarios

no  Pregao  no. podendo  tomar qualquer  decisao  nesse  Pregao,  conferindo-lhe  ainda,

poderes  especiais  para  apresentar proposta,  manifestar,  dar lances  verbais,  negociar pregos  e
demais condi96es,  interpor e desistir de  recursos,  apresentar declarag6es,  firmar compromissos

ou  acordos,  podendo  ainda,  substabelecer  esta  para  outrem,  com  ou  sem  reservas  de  iguais

poderes.

Data e local.

Assinatura do Representante Legal da Empresa com Reconhecimento de firma

Observacao:  esta  declaragao devefa ser apresentada  a  Pregoeiro na fase de credenciamento,

fora de qualquer envelope.

Av. Geti]lio Vargas -534 -Centre, Cachoeira do Piria -PA -CEP: 68.616-000 FONE: (91) 3447-1439
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COMISSA0 PERMANENTE DE LICITACAO
CNPJ. 01.612.360/0001-07

ANEXO VI -DECLARACAO QUE CUMPRE 0S REQulsITOS DE HABILITACAO

(PAPEL TIMBRADO)

A Prefeitura  Municipal de Cachoeira do Piria

Ref.: Pregao Presencial n° 006/2019 PMCP€RP

Abertura :         de de 2019 as             Horas

(razao  social  da  empresa),  CNPJ  n°,  estabelecida  a  DECLARA  ter cumprido  plenamente  todos  os

requisitos   para   habilitagao   estabelecidos   no   edital   do   processo   licitat6rio,   Pregao   Presencial-

n°006/2019-PMCP-SRP ,editado pela Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piria.

Declaramos,  ainda,  ter ci6ncia  de  todas as  solicitag6es  e  condig6es  para  habilitaeao e  contratagao

prevista no citado processo e com elas concordamos.

Local e data

Nome e assinatura do representante legal da empresa

(N° da identidade do declarante)

Av. Gettllio Vargas -534 -Centro, Cachoeira do Piria -PA -CEP: 68.616-000 FONE: (91) 3447-1439
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ANEXO Vll- MODELO DE DECLARAC^O DE INEXISTENCIA DE FATOS llvIPEDITIVOS

Licitagao: Pregao Presencial 006/2019
Data da Realizagao do Certame: XX de XXXXXX de 2019 as XX:Xxhrs

Senhor(a) pregoeiro(a ),

A     empresa

NO

legal,  Sr.(a)

signafaria,      inscrita      no      CNPJ      sob      o

sediada  na  (enderego   completo),  por   seu    representante

DECLARA,  sob  as   penas  da   Lei,   nos  termos  do  artigo  32,   §  2.a,  da   Lei  Federal   N°

8.666/93,  que  ate  a  presente  data  nenhum  fato  ocorreu  que  a  inabilite  a  participar  do

PREGAO  PRESENCIAL -SRP N° _/_,  e que contra ela nao existe nenhum  pedido  de

falencia ou recuperagao judicial.

Declaramos  ainda,  ter  ci6ncia  que  "a  falsidade  de  declaragao,  resultafa  na

inabilitagao desta empresa e caracterizara o crime de que trata o Art. 299 do C6digo Penal,

sem  prejuizo  do  enquadramento  em  outras nouras  penais  e  das  sang6es  administrativas

previstas   na   Lei   n2   8.666/93   e   alterag6es   posteriores,   bern   como   demais   normas

pertinentes a esp6cie".

Local e data

Nome e assinatura do representante legal da empresa

(N° da identidade do declarante)

Av. Getdlio Vargas -534 -Centro, Cachoejra do Piria -PA -CEP: 68.616-000 FONE: (91) 3447-1439
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ANEXO Vlll -DECLARACAO DE ME/EPP
(papel timbrado da licitante)

MODELO DE DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO
COM0 MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Licitagao: Pregao Presencial 006/2019

Data da Realizaeao do Certame: XX de XXXXXX de 2019 as XX:Xxhrs

Senhor(a) pregceiro(a ),

A empresa signataria,  inscrita no CNPJ sob o N°

(endereeo   completo),   por   seu   representante   legal,   Sr.(a)

portador da  Carteira  de  ldentidade  N° e do  CPF  No

sediada na

DECLARA,  para fins

do disposto no subitem do edital, do PREGAO PRESENCIAL -SRP N° _/_, sob as sang6es

administrativas cabiveis e sob as penas da Lei, que esta empresa, na presente data, 6 considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3o da Lei Complementar N° 123, de 14/12/2006;

(  )  EMPRESA  DE  PEQUENO  PORTE,  conforme  inciso  11  do  art.  3o da  Lei  Complementar N°  123,

de  14/12/2006.

® Declara,  ainda, que a empresa es fa excluida das vedag6es constantes do § 4o do art.  3o da

Lei Complementar N° 123, de  14 de dezembro de 2006.

Declaramos ainda, ter ciencia que "a falsidade de declaragao,  resultafa  na  inabilitagao desta

empresa  e  caracterizara  o  crime  de  que  trafa  o  Art.  299  do  C6digo  Penal,   sem  prejuizo  do

enquadramento  em   outras  figuras   penais   e  das  sane6es  administrativas   previstas   na   Lei   n2

8.666/93 e alterag6es posteriores, bern como demais normas pertinentes a esp6cie".

Local e data,
Nome e assinatura do representante legal da empresa

(N° da identidade do declarante)

OBS:
1 ) Assinalar com urn X" a cond.IQao da empresa.

Av. Gett)lio Vargas -534 -Centre, Cacho¢ira do Pjrja -PA -CEP: 68.616-000 FONE: (91) 3447-1439
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2) Esta declara?ao devera ser entregue ao(a) Pregoeiro(a), ap6s a aberfura da Sess5o, antes e
separadamente dos envelopes (de Proposta de Pre?o e Habilitag5o) exigidos nesta licita?ao, pelas
empresas que pretenderem se beneficiar nesta licita?ao do regime diferenciado e favorecido previsto
na Lei Complementar N° 123/2006.

Av. Getdlio Vargas -534 -Centro, Cachoeira do Piria -PA -CEP: 68.6161000 FONE: (91) 3447-1439
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ANEXO IX -DECLARACA0 DE EMPREGADOR
(papel timbrado da licitante)

A Prefeitura  Municipal de Cachoeira do Piria

Ref.: Pregao Presencial n° 006/2019 PMCP€RP

Abertura :         de de 2019 as              Horas

Modelo da Declaracao (Empregador Pessoa Juridica)

(Nome da Empresa) ----------------------------------, CNPJ  N° --------------------, sediada na Rua --------
---------------------------,  n° ---- ~ ----,  bairro ,---------------------,  CEP~ --------- Mun icipio ----------------

------,  por  seu  representante  legal  abaixo  assinado,  em  cumprimento  ao  solicitado  no  Edital  de

Pregao Presencial006/2019 PMCP€RP, DECLARA, sob as penas da lei, que:

1.    Nao se encontra  declarada  inid6nea  para  licitar ou  contratar com  6rgaos da  Administragao

PL]blica Federal,  Estadual Municipal e do Distrito Federal;

2.    Nao possui em seu quadro de pessoal empregados (s) com menos de  18 (dezoito) anos em

trabalho  noturno,  perigoso  ou  insalubre,  e  menores  de  16  (dezesseis)  anos,  em  qualquer

trabalho, salvo na condigao de aprendiz, a partir de  14 (quatorze) anos, mos termos do inciso

Xxxlll do art. 7 a da Constituigao Federal e inciso V, art.27, da Lei 8666/1993, com  redagao

determinada pela Lei n° 9.854/1999.

3.    Nao  possui em  seu  quadro  de  pessoal servidor ptiblico  do  Poder Executivo  Municipal e/ou

Legislativo Estadual exercendo fung6es tecnicas, comerciais, de ger6ncia, administragao ou

tomada de decisao,  (inciso  Ill,  do  art.  9° da  Lei  8666/93 e  inciso X,  da  Lei  Complementar n°

04/90)'

4.    DECIARA  para   os   devidos  fins  que  nao   possui  em   seu   quadro  de  empregados   urn

percentual  minimo  de  5%  de  pessoas  portadoras  de  deficiencia  de  acordo  com  o  disposto

no   art.   28,   §6°   da   Constituigao   do   Estado   do   Pa fa   (EC   n°  0042/2008,   publicada   em

11.06.2008),  em  fungao  de  possuir  menos  de  20  (vinte)  funcionarios  em

pessoal.

seu  quadro  de

Av. Getdlio Vargas -534 -Centro, Cachoeira do Pirja -PA -CEP: 68.616-000 FONE: (91)
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5.    DECIARA  para  os  devidos  fins  que,  compromete-se  em  atender  os  Arts.  4°  e  5°  da

lnstrueao Normativa/MPOG/N°02/2o08.

6.    DECLARA que cumpre os requisitos estabelecido no Art. 3° Lei Complementar n° 123, de 14

de dezembro de 2006, alterada pela Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34 e

que  es fa  apta  a  usufruir  do  tratamento  favorecido  estabelecido  nos  artigos  42  ao  49  da

referida Lei Complementar.

Local e data.
Nome e assinatura do representante legal da empresa

(N° da identidade do declarante)

Av. Getdlio Vargas -534 -Centre, Cachoeira do Piria -PA -CEP: 68.616-000 FONE: (91) 3447-1439
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ANEXO X -DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Data:

Edital  no:

A _ (Entidade de Licitagao) _

•       Prezados  Senhores,  _  (nome  e  qualificagao  do  representante)  _,  como  representante
devidamente    constituido    da    empresa    _    (nome    da    empresa/CNPJ)

doravante denominado Licitante,  para os fins disposto no item

sito    a

do

Edital

C6digo Penal Brasileiro que:

DECLARA,  sob  as  penas  da  lei,  em  especial  ao  art.  299  do

a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela empresa _ (nome da empresa

/ CNPJ) e  que o  conteddo  da  referida  proposta  nao foi,  no todo ou  em  parte,  direta  ou

indiretamente,  informado,  discutido ou  recebido de qualquer outro  participante potencial ou  de fato

do certame em refer6ncia, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a  intengao  de  apresentagao  da  proposta,  nao  foi  informado,  discutido ou  recebido  de  qualquer

outro participante potencial ou de fato do certame, por qualquer meio ou qualquer pessoa;

c)  que  nao  tentou  por  qualquer  meio  ou  qualquer  pessoa,  influir  na  decisao  de  qualquer  outro

participante potencial ou de fato, no que diz respeito a participaeao ou nao no presente certame;

d) que o conteddo da proposta  nao sera, no todo ou em  parte, direta  ou  indiretamente comunicado

ou  discutido  com  qualquer outro  participante  potencial  ou  de fato,  antes  da  adjudicaeao do  objeto

do referido certame;

e) que o conteddo da  proposta  nao foi,  no todo ou em  parte,  direta ou  indiretamente  informado ou

discutido  com  qualquer  integrante  da  Equipe  de  Apoio,  com  o  Pregoeiro  ou  representante  ou

funcionario da Secretaria Responsavel pela licitagao, antes da abertura oficial das propostas;
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f) que esta plenamente ciente do teor e da extensao des{a declaraeao e que detem plenos poderes

e informag6es para firms-la.

Localidade, _ de

Nome e assinatura do representante legal da empresa
(N° da identidade do declarante)

de 2019.

_-
Av. Getdlio Vargas -534 -Centre, Cachoeira do Piria -PA -CEP: 68.616-000 FONE: (91) 3447-1439
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TERMO DE RETIRADA DO EDITAL I)E LICITACA0

IDENTIFICACAO DA EMPRESA (Preencher preferencialmente com letra de forma).

Razao Social:

CNPJ n°:                                                                     I lnsc.  Estadual n°:

Endereg0:

Cidade:                                                                         B Estado:

E-mail:

(DDD)Telefone:(       ) I(DDD)Fax:(       )

IDENTIFICACAO DO RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO

Nome completo:

C6dula de  ldentidade n°: Orgao emissor:

CPF  no: (DDD)Telefone:(       )

E-mail:

Cargolfungao que exerce na empresa: (    ) S6cio/Empresario; (      ) Outros:

PREGA0 PRESENCIAL N°:

Obs.:  A  licitante  interessada  que  retirar  o  edital  desta  licitagao  pela  internet,  DEVERA  enviar  este

formulario   devidamente    preenchido   e   assinado   para   o   e-mail   cplcachoeira@outlook.com    ou

encaminhar/entregar na Prefeitura  Municipal no enderego indicado no preambulo. Tal  medida far-se-

a  necessaria  para  a  Comissao  Permanente  de  Licitagao  informar a  licitante  interessada  quaisquer

assuntos pertinentes a referida licitagao.

Data da retirada do edital: _/

Assinatura/rubrica do responsavel:

Av. Getdlio Vargas -534 -Centro, Cachoeira do Piria -PA -CEP: 68.616000 FONE: (91) 3447-1439
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