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EDTTAL pREcÃO ErETRÔN|CO - REGTSTRO DE PREçOS PARA COMPRAS

pRrcÃo Er,rrRôrurco Ne 9/2021-03s-sRp
PROCESSO ADMINISTRATIVO NA 9 / 2O27.O35.SRP
DATA DE ABERTURA: 72/O7/2022
MODO DE DISPUTA: ABERTO

o tuutrttcÍpto DE ELDoRADo Dos cARAtÁs, ToRNA púBltco, PARA coNHEctMENTo Dos INTERESSADoS,

euE A eREFEITURA MUNIctpAL, Rpeuzeruí lrcrreçÃo, rARA REclsrRo DE pREços NA MoDALTDADE
pREcÃo, NA FoRMA ELETRôNICA, coru cnrrÉnro DE lurcÁMENTo MENoR pREço poR rrEM, Nos
TERMOS DA LEI NS 10.520, DE 17 DE 

'UIHO 
DE 2OOZ, DO DECRETO N9 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE

2019, DO DECRETO N9 7.746, DE 05 DE IUNHO DE ZO7?, DO DECRETO N' 8.538, DE 06 DE OUTUBRO DE

2015, DECRETO 7892, DECRETO N9 9.488/18 APIICANDO.SE, SUBSIDIARIAMENTE, A LEI N9 8.666, DE 21
DE luNHo DE 1993, E Âs ExtcÊNCTAS ESTABELECTDAS NEsrE EDrrAL. LEI coMPLEMENTAR Ns 123106 E

t+7 /2074, SUBsTDIARIAMENTE, rELA LEr Ns a.666/93 E DEMAIs lrcrsunçÂo, soe as corrrorçõrs
ESTABELECIDAS NESTE ATo coNvocATóRIo E ANExos.

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

monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica
www. norta ldecompraspublicas.com.br. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o
processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnaçôes c consultas ao edital, apoiado pela sua equipe
respohsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; veriÍicar a conformidade da proposta com

os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a ctapa de lances; verificar e julgar as condições de habilitaçãoj
receber, examinar e decidir os recursos, encâminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisâoj
indicar o vencedor do certame; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o proccsso devidamente
instruído a autoridade responsável pela adludicação e propor a homologação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJ S

ABERTO

1. DO OBIETO.

O objeto da presente licitação é a escolha da propcsta mais vantajosa para REGISTRO DE PREçO PARA FUTURA E

EVENTUAIS AQUISIçÃO DE GÊNEROS ALIMENTíCIOS DE PANIFICAçÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DA SECRETARIA MUNICIPAT DE ADMINISTRÁçÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,
SECRETARTA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANO' FUNDO MUNICIPAT DE EDUCAçÂO, FUNDO
MUNICIPAT DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA E PROMOçÀO SOCIAL

1,1. A licitação será dividida em ITENS, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao

licitante a participação em quantos itens Íorem de seu interesse

óRGÃos INTERESSADoS:

DATA E HORA DE INICIO DAS
PROPOSTAS:

12H:00 M DODrA29/t2/2021 (HORÁRrO DE BRÁSÍ,tAl

DATA E HORA TIMITE PARA
IMPUGNAçÃO:

12H:00 M DO DrA07 /07/2022 [HORÁRr0 DE BRASÍLrA]

08il;00 M Do DtA12/0L/2022 (ilORÁRr0 DE BRASÍLrAIDÂTA E HORA FINAL DÂS PROPOSTÁS:
DATA DE ABERTURÁ DAS PROPOSTAS -

SESSÃO PÚBLICÁ: I
08H:01 M DO DrA1.2/07/2022 (HORÁRI0 DE BRÁSÍLIA)

VALOR ORÇÂDO

lsalloa, .ti ?o 'Pala tjüe lodos \,ej<rm, e scibonr o ?ióó do.SÉNhOP ía: §1o..'
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LOCAL: w\!.w.Doltaldecomolaso ubl icas corn.b r
slGlLoso

MODO DE DISPUTA



Eldtíiâilo PREFEITURA DE ELDORADO DO CRRAIÁS
úEPARTAMENTO Or liCttrrCÀOdo Carajás

1.2. O critério de iulgamento adotado será o menor Freço do ITEM, observadas as exigências contidas neste

Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

':,..r.;lr', jtjrra! tt,.,.r...rJ r .nr:l) ! : 1,iar,.5:}i-íraa.a rla

Rua da Rioverrnelho"or (erttÍo knr 1oú, CEP 68524 ooo' Eldoí.drdo adrdi;s/PA

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador c paüicip.intes, bem como a eventuais adesões são as que

constam da minutâ de Ata de Registro de Preços

3, DO CN"EDENCI,AUEIITO.

3.1. 0 Credenciamento é o nível básico do Rcgistro Cadastral no PORTAL DE COMPRA§ PUBLICAS que permite a

pârrlcipàçáo dos lnteressados na modalidade t ICITATÓRlA PREGÀO, em sua FORMA ELETRÕNlCA.

3.2. 0 cadastro deverá ser feito no Portal de Compras Públicas, no síÍio www.portoldecotnpraspublicas.cotq-hr:

3.3. O credenciamento junto ao provcdor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu

representanle legal e a presunção de sua capacidade técnica para realizaçáo das transações inerentes a este

Pregão.

3,4. O licitante responsabiliza-se exclusivâ e formaimente pelas kansações efetuadas em seu nome, assume como

firmes e verdadeiras suas propostâs e seus lances, inr-lusive os atos praticados diretamente ou por seu

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

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

3,5. É de responsabilidade do câdastrado conícrir a exatidào rlos:'.us dados cadastrais no PORTAL DE COMPRAS

PUBLICAS e mantê-los atualizados iunto acs órgãos responsáveis pela informáção, devendo proceder,

imediatamente, à correção ou à alteração üos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tomem

desatuâlizâdos-

3.5.1.A não obseruância do disposto no subitem anterior poderá ense.jar desclassificação no momento da

habilitação

4. DA PARTICI

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cuio ramo de âtividade seja compatÍvel com o objeto desta

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

4.2. Será concedidc tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as

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

individual - MEl, nos limites preústos da [,ei Complementar ne 123,de2006.

4.3. NÃo PoDERÃO PARTICiPAR DEST.{ LICITAÇÃO OS INTEiiESSADOS:

4.3.1.Proibidos de parücipâr de licitâções e telebrar fonüâtos adlninistrâtivos, na forma da legislação úgente;

4.3.2,Que não atendam às condições Jeste Edital e seu(s) anexo[s);

4.3.3. Estrangeiros que não tenhâm representação legal no Brasii com poderes expressos para receber citação e

respond er ad ministraüva ou iudiciâlmente;

4.3.4.Que se enquadrem nas vedações prcvistas no artigo 9e da Lei np 8.666, de 1993;

4.3.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

4.3.6.Entidades empresariais que esteiam reunidas em consórcio;

tl
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4.3.7.Oryantzações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessâ condição (Acórdão ne

7 46 / 20 7 4-T CU -P lenário').

4.4. coMo coNDrÇÃo PARA pARTICIpAÇÂo No PREGÃo, A r,rcrrANTE ASSTNALAú "srr..r" ou "NÂo" EM cAMpo

PRÓPRIo Do STSTEMA ELETRoNICo, RELATIVo ÀS SEcUINTES DECLATTAÇÕES:

4.4.l.Que cumpre os requisitos estâbelecidos no arügo 3" da Lei Complementar na 123, de 2006, estando apta a

usuíruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arls.42 a 49)

4.4.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microemprcsas c empresas de pequeno porte, a

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

4.4,1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno

porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito âo trâtamento

favorecido previsto na Lei Complementar nq 123, de 2006, mesrno que microempresa, empresa de pequeno

portc.

4,4.2.que está ciente e concorda corn âs condiçôes contidas no Edital e seus anexos;

4.4.3.Que cumpre os requisitos para a habilitaçãu definidos no Edital e que a proposta apresentada esú em

conformidade com as exigências editalícias;

4.4.4.Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certâme, ciente da obrigatoriedade de declarar

ocorrências posteriores;

4.4,5,Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, pêrigoso ou insalubre e não emprega menor de

16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7', IJüllt, da

Constituição;

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

de 16 de setembro de 2009.

4.4.7.Qte não possui, em suâ câdeia produüva, empregados executando trabalho degradante ou forçado,

observando o disposto nos incisos III e iV do arL 1q e no inciso UI do arl 5a da Constituição Federal;

4.4.8. Apresêntar o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores. SICAF. Junto a documentação de

habilitação devidamente atualizado sem pendencias.

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição suieitará o licitânte às sanções preüstas em

lei e neste EditâI.

5. , DÂ ÂPTESEÍÍTAçÁO DA PROSOSTA E Irc§ flTUUf,.ilTOs DE EAEILITAçÂO.

5,1. Os licitantes encaminharão, exclusivarnente por meio do sistema eletrônico, concomitântemente com os

documentos de habilitação exigidos no edital, ptoposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o

horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, eutão, encerrâr-se-á âutomaticamente a etâpa de

envio dessa documentação.

5.2. 0 envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitaçâo exigidos ncste Edital, ocorrerá por meio de

chave de acesso e senha.

lscos4tac:' ti, <]re íodos vpi{rrn eldibon] o.nCo dc SfriHôF ier stê

Rua da Rio vermelho " or - CeÍrtro - knr r.oo, CEPr 68524-ooo- Eldorado do Cdtdjá'/PA
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5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porto deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda

que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, r'os termos do arf 43, § 1a da LC ns -J.23,de2006.

5.4. Incumbirá âo licitante acompanhar as operâções no sisten)a eletrônico durante a sessão pública do Pregão,

ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens

emitidas pelo srstema ou de sua desconexâo.

5.5. Até a abertura da sessão públic4 os licitantes poderão r€tirar ou substituir a proposta e os documentos de

habilitação antcriormcnte i nseridos no sistemaj

5.6, Não será estâbelecida, nessa etapa do certânle, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que

somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julganlento da proposta.

5.7. Os documentos que compóem a proposta e a habilitação do licitante melhor classiÍicado somente serão

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

6. DO PREEHCHIMENT(} DÀ PR(POSTÁ"

6.1. O LICITANTE DEVERÁ ENVIAR SUA PROPOSTA MEDIANTE o PREENCHIMENTo, No SISTEMA ELETRôNI.ô,

DOS SEGUTNTES CAMPOS:

6,1.1.Vâlor unitário e total pâra cada item ou lote de itens (conforme o casol, em rnoeda corrente nacional;

6.1.2.Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de

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

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

6.2. Todas as especificaçôes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratâda.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos preúdenciáriot trabalhistâs,

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

seryiços.

6.4. Os preços ofertados, tânto na propostâ inicial, quanto na etâpa de lances, serão de exclusiva responsâbilidade

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

outro pretexto.

6.5. 0 prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (Noventa) DIA§, a contar da data de sua apresentação.

6.6.0s licitantes devem respeitâr os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações

públicas, quando participarem de licitaçôes públicas;

6.7. Será desclassificada a empresa que apresentar identificação da empresa tais como razão social ou nome

fantasia que venha indir:ar a mesmâ.

7.1. A âbertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e

local ind icâdos neste Edital.

7,2, O(a) Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, desclassiÍicando desde logo aquelas que não estejam

em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insaná'r'eis ou não âpresentem âs

especificações técnicas exigidas no Termo de Referência,

lat:t(rs 17?c.'9.rr ére aayjo,; ve]írm c sibç.:1 o.nCo dc SÉNlJ.Op Iê, §tê

Rud da Rio vermelho o 01-Centro-kin 1oo, CEP 68524,ooo- Eldorddodo Carajá5/pA
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7.2.1. Também será desclâssificadâ â propostâ que identifique o licitante.

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentâdâ e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo

real por todos os participantes.

7.2,3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, Ievado

a efeito na fase de aceitação.

7.3. 0 sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase

de lances.

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para trüca de mensagens eritre o(a) Pregoeiro[a) e os licitântes.

7.5. lniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encailinhar lances exclusivamente por meio do sistema

eletrônico, sendo imediatâmente informados do seu recebimento e do valor consignâdo no registro.

7.5.1.0lancedeveráserofertadodeacordocomotipodelicitaçãoindicadanopreambulodesteedital.

7.6.0s licitantes poderão oferecer lances sucessivos, obscrvando o horário fixado para abertura da sessão e as

regras estabelecidas no Edital.

7.7, 0 licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último

por ele ofertâdo e registrâdo pêlo sistema.

7.8.0 intervalo mÍnimo de diferença de valores ou percentuais entre os lancÊs, que incidirá tanto em relação aos

lances intermediários quânto em relação à proposta quc cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 0,02(dois)

centavos,

7.9.0 intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a ünte (20) segundos e o

intervalo entre lances não poderá ser inferior â três (31 segundos, sob pena de serem automaticâmênte

descãrtados pelo sistema os respectivos lances,

7.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "ÂPERTO. em que os

licitântes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogaÇôes.

7.L1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada

âutomaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do peíodo de duração da

sessão pública.

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

sucessivamente sempre que houver lances enüados nesse perÍodo de prorrogâção, inclusive no caso de lances

intermediários.

7.13. Não havendo novos lances na forma esEbelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á

automaücamente.

7,14. Encerrada a fase competitiva sem que haia a prorrogação automática pelo sistema, poderá a pregoeira,

assessorado pela equipe de apoio, justificâdamente, adnritir o reinÍcio da sessão pública de lances, em prol da

consecução do melhor prego.

7-15- Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser

desconsiderados pelo[a) PregoeiroIa).

15.'irs ,{r 2c 'rà.a o!:e ,.(iol va}c,n i §iban? o ftCo go sâ_rír{OP ie? afê

Rud dâ Rio veÍmelho"or-Centío-km 1oo, CEP 68524-ooú- Eldoràdo do Carajás/PA
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7.16. Não serão aceitos dois ou mâis lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for rêcebido e registrado

primeiro.

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

lance registrado, yedada a identificação do licitante.

7.18. No caso de desconexão com o(a) Pregoeirofa), no decorrer da etapa compeütiva do Pregão, o sistema

eletrônico poderá permanecer acessívelaos licitantes para a recepção dos lances.

7.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a prcgocira pcrsistir por tempo superior a dez minutos, a

sessão pública será suspensa e terá reinÍcio somente após comur)icação expressa do(a] Pregoeiro(â) aos

parücipantes do certame, publicada no Portal de Compras Públicas,

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

será reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da cornunicação do fato pelo(a] Pregoeiro(al aos

participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7,20. Caso o licitante não apresente lanceq concorrerá com o valor de sua proposta.

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

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

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

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

âssim como das demais clâssificâdâs, para o fim de aplicâr-se o disposto nos ârts. 44 e 45 da LC nq f23, de2006,

regulament da pelo Decreto nq 8.538, de 2015.

7.22. Nessas condições, as propostás de microempresas e ernpresas de pequeno porte que se encontrarem na

faixa de ate 50lo (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a

primeira colocada.

7.23. A melhor classificada nos termos do itêm ânterior terá o direito de encaminhar umâ últimâ oferta para

desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prâzo de 5 (cinco) minutos

controlados pelo sistemâ, contados após a comunicação âutomática para tanto,

7,24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no

prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se

encontrem nâquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classincâção, pâra o exercÍcio do mesmo

direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.25, No caso de equivalênciâ dos vâlores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se

encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sort€io entre elas para que se

identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.26. Quândo houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o

critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostâs que fizerem jus às margens de preferência,

conforme regulamento.

l:o(7. -r1?ô 'Í&.ü.ire i«ioÍ vejlrrr e 5ir,lbc.? r /nôc Cc SÊNlrOp fê: i1;lê

Rua dà Rio veÍmelho " o1- Cenlro - kÍn 1oo, aEP: 6852tr-ooo - Eldorêdo do Cdrajás/PA
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7.27. A otdem de apresentação pelos licitântes é utilizâda como um dos critérios de classificação, de maneira que

só poderá haver empate entre propostas igucis fnão seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do

modo de disputa aberto e Íechado.

7.28. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no ArL 3q,

§ 2e, da LEI Nq 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:

7.28.1. Produzidos no país;

7.28.2. Produzidos por empresas brasileiras;

7.28.3. Produzidos por empresas que invistaln em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologra no País;

7.28.4. Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos preüsta em lei para

pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade

previstas na legislação.

7.29. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema elctrônico dentre âs propostas

empatadas.

7,30, Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o(al pregoeiro(al deverá encaminhar, pelo sistema

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

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

7.30.1.4 negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pclos demais licitantes.

7.3O.2.O(a) pregoeiro(a) solicitará ao licitânte melhor classificado que, no prazo de 02 (DUAS) horas, envie a

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

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

apresentados.

7.31. Após a negociação do preço, o(a) Pregoeiro[a) iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8. DA ACETTÀBIUDÁ"DE Dâ PROPIO§TA VENCHXTRÁ-

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

adequaçâo ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital

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

70.024/2019.

8.2. Será desclassificâda a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo

fixado fAcórdão ne 7455 /2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível do produto

(cinquenta por cento )arL ,18, inciso II, l-'a lei: 8666.

8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços globalou unitários simbólicos, irrisórios ou de

valor zero, incompatíveis com os preços dos irrsumos ê sâlários de mercado, acrescidos dos respecüvos

encargos, ainda que o ato convocâtl,rio da licitaçâo não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se

referirem a materiais e instalações de propriedade do própno licitante, para os quais c)c renuncie a parcela ou à

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

das propostas, devendo apresentâr âs provas ou os indÍcios que fundamentam â suspeita;

8.4. Na hipótese de necessldade de suspensão dâ sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao

saneamento das propostas, a sessão pública sonrente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com,

no mÍnimo, VINTE E QUATRO HORAS DE ANTECEDÊNCIA, e a ocorrência será registrada em atâ;

8.5. O(a) Pregoeiro(aJ poderá convocar o licitânte para enviar documento digital complementar, por meio de

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

8.5.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo(a) Pregoeiro(a) por solicitáção escrita e justificada do

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

8.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo(a.) ilregoeiro(a), destacam-se os que contenham as

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

informações pertinentes, â exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou,

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

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

8.5.2.1. Os licitântes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à

realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu

perfeito manuseio, quando for o caso.

8.6. 5e a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Pregoeiro(a) examinârá a proposta ou lance

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.7. Havendo necessidade, o[a] Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova datâ e horário para

a sua continuidade.

8.8.O(aJ Pregoeiro(a) poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta âo licitante que

âpresentou o lance mâis vântâjoso, com o firn de negociar a obte ção de melhor preço, vedada â negociação em

condições diversas das preústas neste Edital.

8.8.1.Tâmbém nas hipóteses em que o(aJ Pregoeiro[â) não âceitâr â proposta e passar à subsequente, poderá

negociar com o licitante para que seja obhdo preço melhor.

8.8.2.A negociação será realizada por meio do sistemâ, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

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

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

eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 14 e 45 Ca LC ne 123, de 2006, seguindo-se a disciplina

antes estabelecida, se for o caso.

8.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o(a) pregoeiro(a) verificará a habilitâção do licitânte,

observado o disposto neste Editâ1.

9. DÂHÂBIUTAçÃO

9.1. Como condição préüa ao exame da documentâção de habiiitação do licitante detentor da proposta classificada

em primeiro lugar, a pregoeira verificará o eventual descumprimento das condições de participação,
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especialmente quanto à existência de senção que impeça a participação no certame ou a futura contratâção,

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

9.1.1-Possuir Cadastro do Portal de Compras Públicas;

9,1.2.Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas - CEIS e o e o Cadastro Nacional de Empresas

Punidas - CNEP (rv[nv,portâldatranspilrencii,gov brf ];
9.1.3.Cadastro Nacional de Condenaçôes Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo

Conselho Nacional de Iustiça (ww$/.cn j.irrs.br/im plobidadc adnr/cr:nsultar requcrido.php l.

9.1.4.Listâ de lnidôneos, mantidá pelo Tribunal de Contas da União - TCU

htlps: / /cor tas.tcu. gov.br /ords/Í?p= 1ó60 i:l:0

9.1.5. A consulta aos cadasEos será realizada em nome da empresa licitánte e tâmbém de seu sócio mâjoritário,

por força do artigo 72 da Lei n" 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela

prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratár com o Poder Público, inclusive por

intermédio de pessoa jurÍdica da qual sêjâ sócio majoritário.

9.1.5.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorências Impeditivas

lndiretas, o gestor diligenciará para verilicar se houve fraude por parte das empresas âpontadas no

Relatório de 0corrências Impeditivas Indiretas.

9.L.5.2. A tentativa de burla será verificada pol' meio dos vínculos socieúrios, linhas de fornecimento

similâres, dentre outros.

9.1.5.3. O licitante será convocado para manifestação preüamente à sua desclassificação.

9.1.6. Constatada a existência de sânção, â Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de

participação.

9.1.7.No caso de inabilitação, haverá noya verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto,

previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar ne 123, de 2006, seguindo-se â disciplina antes estabelecida

para aceitação da propostâ subsequente.

9.2. Caso atendidas as condições de participaçâo, a habilitaçâo dos licitantes será verificâda por meio do PORTAL

DE €OMPRÂS PUBLICA§, em relação à habilitação jurÍdica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação

econômica financeira e habilitação técnica.

9.2.1. É dever do licitante âtualizâr previamente as comprovaçôes constantes do PORTAL DE COMPRÁS

PUBLICAS, para que estejam vigentes na dat2 da âbertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a

âpresentâção da propostâ, a respectiva documentâção âtuâlizâdâ.

9.2.2, 0 descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitánte, exceto se a consulta aos sítios

eletrônicos oficiais emissores de cerüdões feita pela Pregoeira lograr êxito em encontrâr a[s) cerüdão(ões)

válid a(sl, conforme arl 43, §3s, do D ecreto 1A.O24, de 2019.

9.3. Havendo a necessidade de enüo de docurnentos de habilitâção coinplementares, necessários à confirmação

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitãnte será couvocado a encaminhá-los, em formâto digital,

üa sistema, no prazo de 02 (DUAS) HORAS, sob pena de inabilitação.
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9-4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preênchimento de requisitos mediânte apresentação dos

documentos originais não-digitais quando houver dúvidâ em relação à integridade do documento digrtal.

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPI/CPF diferentes, salvo aqueles legâlmente

permitidos.

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

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

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.6.1. Serão aceitos registros de CNPI de licitante mâtriz e filial com diferençâs de números de documentos

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

contribuições.

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

relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

9.8. HABILTTAçÃO JURÍDICA:

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

Comercial da respectiva sede;

9.8.2,8m se tratando de microempreendedor individual- MEI; Certificado da Condição de Microempreendedor

Indiüdual - CCMEI, cuiâ aceitãção ficará condicionada à verificação da autenücidade no sítio

r.!rvir,.portaldoemnreendedor.sov.hr;

9.8.3.No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI; ato

constitutivo, estâtuto ou contrato social em vigor, d€vidamente registrado na Iuntâ Comercial da respectiva

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

9.8.4.[nscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde oper4 com averbação no Registro onde tem

sede a matriz, no caso de ser o participante sucursâ1, filial ou agência;

9.8.5.No caso de sociedade simples: inscrição do ato constituüvo no Registro Civil das Pessoas lurÍdicas do

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

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

aprovou, devidamente ârquivâdo na luntâ Comercial ou inscrito no Registro Ciül das Pessoas furídicas da

respectiva sede, bem como o registro de qu€ tratâ o art. 107 da Lei nc 5.764,de 7971;

9.8.7.No caso de empresa ou sociedade estrangeira em Funcionaxrento no País: decreto de autorizaçãoj

9.8.8.Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidâção respectivâ;

9.8.9.Certidão de enquadramento de micro empresa ou empresa de pequeno porte emitida pela junta

comercial do estado da empresa;

9.9. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

9.9.1.CNPJ 'Prova de inscrição no Cadastro Nacional dc Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas FÍsicas

juntâmente com o QSA, conforme o caso;
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9.9.z.PÍova de regularidade fiscal perânte a Fazenda Nâcionâi, mediante apresentação de certidão expedidâ

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil IRFBJ e pela Procuradoria-Geral da Fazenda

Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributiários federais e à Dívida Ativa da União (DAUI por elas

administrados, inclusive aqueles relaüvos à Seguridade Social, nos termos da Portâria Conjunta ne 1.751, de

02/10 /2074, doSecretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.9.3.Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.9.4.Prova de inexistência de débilos inadimplidos perante a justiçâ do trabalho, mediante a aprescntação de

certidão negativa ou positiva com efeito de negâtlva, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nq 5.452, de 1q de maio de 1943;

9.9.5.Provâ de regularidade junto à Faze da Estadual, através da Certidâo Negâtivâ conjunta junto aos'lributos

Estaduais e Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for

sediada;

9.9.6.Prova de regularidade junto à Fazendâ Municipal, através da Certidão Negativa junto aos Tributos

Municipais e Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa

for sediada;

9,9.7.Caso o licil.anLe detentor do menor preÇo seja qualiticado como microempresa ou empresa de pequeno

porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,

mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitaçào.

9.10. QUALIFTCAÇÃO ECONÔM|CO-FTNANCETRA.

9.10.1.Certidão Negativa de falência, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei ne 11.101, de 9.2.2005),

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

esteia dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;

9.10.2-Certidão Simplificada da lunta Comercial do Estado do domicilio ou sede da licitânte emitida nos

úlümos 60 dias;

9.10.3. Certidão Especinca da Junta Comercial do Estado do domicilio ou sede da llcitânte emitida nos úlümos

60 dias;

9.10.4.Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados

na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a suâ subsütuição por bâlancetes

ou balanços proüsórios, podendo ser atualizados por índices onciais quando encerrado há mais de 3

(três) meses da dâtâ de apresentação dâ propostâ;

9.IO.4.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de

balânço patrimonial e demonstraçôes contábeis referentes ao período de existência da sociedâde;

9.7O.4.2. É admissível o balanÇo intennediário, se decorrer de lei oü contrato social/estâtuto social.

9.10.4.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais Cocumentos deverão ser acompanhados da última

auditoria contábii-financeira, conforme dispõe o artigo L12 da Lei ne 5.764, de 1971, ou de uma declaração,

sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida oelo órgão fiscalizador;
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9.10.4.4. Devera apresentârjunto ao balanço o termo de abertura e encerramento do mesmo.

9.10.4.5. Certidão de regularidade do profissional (Contador) que atesta o balanço patrimonial

dentro do prazo de validade;

9.10.5.4 comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de Índices de

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 ( uml resultantes da aplicação

das fórmulas:

Ativo Circulante + Rcalizável a Longo Prazo
LC =

Passivo Circulante + Passivo Nio Circulante

Ativo Tota)
SG=

Passivo Circulantc + Passivo Não Circulant€

Ativo Circulante

LC = Passivo Circulante

9.10.6. As empresas que apresentârem resu ludo inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez

Geral (LC), Solvência Ceral [SC] e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a

Administrâção, e, a critério da autoridade ccmpetente, o capital mÍnimo ou o pâtrimônio líquido mínimo de

10olo (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.

e.11. QUALTFTCAçÂO TÉCNTCA

9.11.1. Comprovação de aptidão no desempenho de atividade perünente e compatível em características,

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

iurídica de direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá €ste ser com firma

reconhecida de quem o subscreveu, os atestados devera ser apresentado com quantitâtivos igual o similar,

podendo a administração solicitar diligencia nos mesmo.

9.11.2.Alvará da vigilância sanitiiria da sede da empresa.

9.11.3.Alvará de [uncionamento da sede da empresa-

DEMATS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIO TUNTO A HABILITAÇÃO IURiDICA

Propostâ de preçosj [apresentar em papel timbrado da empresaJ.

Declaração de suieição às condições estabelecidas no edltal e de inexistência de fatos supervenientes impeditivos

da habilitaçãoj (apresentar em papel timbrado da empresa),

Declaração nos termos do inciso XXXII, art. 70 dâ constituição federal; [apresentar em papel timbrado da

empresa).

Declaração de elaboração independente de proposta; [apresentar em papel timbrado da empresa).

Declaraçâo do porte da empresa; (apresentâr em papei timbrado da empresa).

Declaração de idoneidade; (apresentar em papel timbraáo da enrpresa).

Declaraçâo de cumprimento dos requisitos de habilitação; (apresentar em papel ümbrado da ernpresaJ.
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9.12. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitânte

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedor4 uma vez que atenda a

todas âs demais exigências do edital.

9.12.1. A declaração do vencedor acontecÉrá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

9.13. Caso a proposta mais vantâjosa seia ofertada por licitante qualiÍicada como microempresa ou empresa de

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

trabalhist4 a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor,

comprovar a regulârização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública,

quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificaüva.

9.14. A não-regularização fiscal e lrabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do

licitante sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes

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

de pequeno porte ou sociedade cooperâtivâ com alguma restrição nâ documentação fiscal e trabalhista, será

concedido o mesmo prazo para regularização.

9.15. Havendo necessidade de analisar minucicsamen!e os documentos exigidos, o(aJ Pregoeiro[a) suspenderá a

sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuiiade da inesma.

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

documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

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

novâ verificação, pelo sistema, da eventuâl ocorrência do empate ficto, previsto nos ârtigos 44 e 45 daLCne L23,

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

9.18. Constãtado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitânt€ será declarado vencedor.

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de OZ (DUASJ HORAS a

contâr dâ solicitação da Pregoeirâ no sistema eletrônico e deverá:

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

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

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

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

do contrato e âplicação de eventuai sânção à Contratad4 se for o câso.

10.2.1,Todas as especificaçôes do obieto contidas na propostã, tais como marca, modelo, üpo, fabricante e

procedência, ünculam a Contratada,

10,3. Os preços deverão ser expressos em noeda corrente nacional, o valor unitário em âlgarismos e o valor

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

10.3.1, Ocorrendo divergência enare os preços unit'áúos e o preço global, prevalecerão os primeirosj no caso de

divergência entre os yalores numéricos e os valores expressos por ertenso, prevalecerão estes últimos.
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10.4. A oferta deverá ser firmê e precisa, limitada, rigorosâmente, ao obieto deste Edital, sem conter alternafivas

de preço ou de qualquer o[tra condição que induza o iulgamento a mais de um resultado, sob pena de

desclassificação.

10,5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não

coffesponda às especificaçôes ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

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

disponíveis na internet, após a homologação.

10.7. A administração quando entender que os valores estão inexequível poderá solicitar eventuais empresas a

planilha de composição juntamente com notas fiscais de entrada de acordo o itens vencido.

10.8. A empresa que eventualmente for Cetentor do menor vâlor do ultimo lance fica impedida de pedir a

desistência do mesmo podendo ser penalizada na [orma da lei.

11. DO§ RECUn§OS.

1l-1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhistâ da licitante qualificada como

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

para que qualquer licitânte manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contrâ quâl(is)

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

11.2. Hayendo qucm se maniíeste, caberá o(a) Pregoeiro(a) verificar a tempestividade e a existência de motivação

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

11.2.1. Nesse momento oIa] Pregoeiro(a) não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições

de admissibilidade do recurso.

Ll.Z.z.A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer impoltará a decadência

desse direito.

11.2.3.Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias pâra apresentâr

as razões, pelo sistema eletrônico, Íicando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo,

apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três diag que começarão a contar do

termino do plazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa

de seus interesses.

11,3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

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

Edital.

12, DÂREÂBEB4,Ri{§Â]§ESÃoPÚBL|G .

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

12.1.1.Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à reâlizâção da sessão

pública precedente ou em quc seja anulada a própria sessâo púb)ica, situação em que serão repetidos os atos

anulados e os que dele dependam.
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12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor

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

trabalhistâ, nos termos do arl 43, §1s daLCns 123 /2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos

imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2. Todos os licitantes remanescentes deYerão ser convocados para acompânhar a sessão reaberta,

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

procedimento licitatório.

12.2.2. A convocação feit2 por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no CADASTRO DO PORTAL DE

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

E HotiolocAÇÂo. .,

13,1. O obieto da licitação será adjudicado ao liÇiLante declarado vencedor, por ato do[al Pregoeiro(a), caso não

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

13.2. Após a fase recursal, constatadâ a regularidade dos atos prâticados, a autoridade competente homologará o

procedimento licitâtório.

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

15. DAÂTA DX REGI§TRO DE PREçOS,

fS.i. ffomotogaao o resultado da licitação. tcrá o adludicalário o prâzo de até 05 lCtftCô; aias uteis, contádos a

partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade enconEra-se nela

fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sançóes previstas neste Edital.

15.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de

Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá'la para assinatura, mediante correspondênciâ postal com

aúso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que sejâ assinada e devolvida no prazo de até 05 (CINCO)

dias uteis, a contar da datâ de seu recebimento.

15,3, A empresa vencedora deverá assinar a ata de registro de preço no prazo máximo de 24 horas a parti do seu

envio podendo a mesma ser assinada digitalmente, o não cumprimento desta clausula a empesa soflera

sanções administrativas conforme a lei.
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16. DO TERTTO DE CONTRÁTO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE.

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

emitido instrumento equivalente.

16.2. 0 adjudicatario terá o prazo de 05 (CINCO) dias úteis, contados a pârtir da data de sua convocação, para

assinar o Termo de Contrato ou aceitâr instrumento equivâlente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta

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

Edital.

16.2.1. Alternativamente à convocação pâra comparecer perante o órgão ou entidade para a assinâtura do

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

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

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

L6,2,2.O prazo previsto no subitem antcrior poderá scr prorrogado, por igual período, por solicitação

justificada do adjudicatário e aceitâ pelâ Administração.

16.3.0 Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no

reconhecimento de que:

16.3.1.Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócit-ts ali estâbelecida as

disposições da Lei no 8.666, de 1993;

16.3,2.A contratada se úncula à sua proposta e às previsões contidas no editâl e seus anexos;

16.3.3. A contratad a reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigo s 77 e 78 da Lei ne

8.666 /93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e B0 da mesma Lei.

16.4. O prazo de vigência da contratação se encerra no final do exercÍcio financeiro da assinatura do mesmo e

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

16-5. Previamente à contratzção a AdminisEação realizará consultas para identificar possivel suspensão

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

Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no arL 29, da Instrução Normaüva ne

3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6q, IIl, da Lei ne 70.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao

CADIN.

16.6. Por ocasião da assinatura do conrâto, será exigidâ a comprovâção das condições de habilitação

consignadas neste Edital, as quais deverão ser màntidas pelo licitante durante a ügência do contrato.

16.6.1.Nâ hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situâção perante o cadastro no

prazo de até 05 (cincoJ dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no editãl e anexos.

16.7. Na assinatura do conEato ou dâ ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condiçôes de

habilitâção consignâdâs no editâI, que deverão ser mântjdas pelo licitante durante a ügênciâ do contrato ou da atâ

dc registro dc preços.

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

se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Adnrinistração, sem prejuízo da aplicação das
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sanções das demâis cominâçóes legais cabíveis a esse licitânte, poderá convocar outro licitânte, respeitada a ordem

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

documentos complementares e, feita a negociâção, assinar o contrato ou a atâ de registro de preços.

17. DO REAIT'STIIÀTEI(TO EI{ SSNTIDO GERÁL

17,1. As regras ,a"."" áo reaiustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo de

Referência, anexo a este Edital.

1S.' Dq nECEBni§lc ,irQgÊFto E DA Fl§cilrzÂçÂo; l, 
, , 

:

18.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de Íiscâlização estão previstos no Termo de Referência.

19. DÂS OBRIGAÇÔES DA COi'TRâTANTE E DÂ CONIRATADÁ.

19.1. As obrigâçôes da Contratante e da Contratada são as estabêiecidas no lermo de Referência.

20, DO PAGÀU EIi'TO.

20.1. As regras acerca do pagamento são as cstâbclecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

Zl;i'D*§§AlÇÕEi ,:, i.1,,,llili,i1;.l..i:l:rrr.l.ir -.i :,I , ' .'.,.l.,,i,..

21.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei ne 10.520, de 2002, o licitânte/adjudicalário quer

21.1.1.Não assinar o termo de contlato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado

dentro do prazo de validade da proposta;

21.1.2. Não assinar a ata de registro de prcços, quando cabível;

21.1.3. Aprêsentar documenuçãc falsa;

21.1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

21.1.5, Enseiar o retardamento da execução do obieto;

21.1.6. Não manüver a propostaj

21.1.7. Cometer fraude fiscal:

21.1.8. Comportâr-se de modo inidôneo;

21.2. O âtraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços obieto deste certame suieitârá â empresa, a

iuízo da Administração, à multa moratória de 0,5% fmeio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10o/o (dez

por centoJ, conforme determina o art. Ns 86, da Lei Ne 8666/93.

2L.2,L. A mult.a preüsta neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com a Prefeitura

Municipal de Eldorado dos Caralás, e poderá cumular com âs demais sanções administrarivaE inclusive com

as multâs previstas.

21-3. A inexecução toül ou parcial do obieto contratado, a Adminislração poderá aplicar à vencedora, as seguintes

sanções administrativas, nos termos do ar tigo Ne 87, da Lei Ns 8.666/93:

a) Advertência por escrito;

b) Mu lta ad ministrativa com natureza d e perd âs e d anos d a ordem de até 200/o [vinte por cento) sobre o vâlor total

do contrato;

c) Suspensão temporária de participâção em licitação e impedimento de contratar com â PrefeituÍa Municipal de

Eldorado dos Carajás, por prazo não superior a 02 (dois.) ano;, sendo que em caso de inexecução total, sem
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iustificativa aceitâ pela Administração da Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carâiás, será aplicâdo o limite

máímo temporal previsto para a penalidade C5 fcinco] anos;

d) Declarâção de inidoneidade para licitâr iunto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos

determinantes da punição, ou até que seja promoviria a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a

penalidade, de acordo com o inciso IV do arl Na 87 da L ei Ng 8.666193, clc arl N0 7s da Lei Nq 10.520/02 e arl Nq

14 do Decreto Ne 3.555/00.

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

intimação, podendo â Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente

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

21.5. Serão publicadas nâ lmprensa Oficial, as sanções administraüvas previstas neste edital, inclusive a

reabilitâção perante a Administração Pública.

21..6.DA FRAUDE E DA CORRUPçÂO - Os licitântes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus

fornecedores e subcontratados, se admitidâ à subcontrâtâção, o mais alto padrão de ética durante todo o processo

de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

21,6,1. PARÁ OS PROPÓSITOS DESTA CúUSULA, DEFINEM.SE AS SEG UINTES PR]íTICAS:

a) pRríTICÁ CORRUPTA: 0ferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o

objetivo dc influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução do contrato;

b) PRríTICA FRAUDULENTA: A íalsificaçào ou ornissào dos fatos, com o objetivo de influenciâr o processo de

licitação ou de execução do contrato;

c) PRÁTICA CONLUIADA: Esquematizar ou estãbelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o

conhecimento de representântes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis

artifi ciais e não-competitivos;

d) PRÁTICA COERCITIVA: Causâr danos ou ameaçâr causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua

propriedade, üsando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.

e) pfuíTICA OBSTRUTM: Destruir, fâlsificar, alterar ou ocultar provas em inspeçóes ou fazer declaraçôes

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

apurâção de ategações de prática prevista acimâ; atos cuja intenção se.ia impeciir materialmente o exercício do

direito de o organismo financeiro multilateral promover Ínspeção.

22.1. Apôs o encerramento da etapâ competiüva, os licitântes poderão reduzir seus preços ao valor dâ proposta

do licitante mais bem classificado

22.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicârá o resultado do certame em relação

âo licitante melhor classificado.

22.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor,

estes serão classincados segundo a ordem da última proposta indiúdual âpresentada durante a fâse competiüva.

isú(rs,rl P'"P.lÜ çlia loíirs e*lQi, e t l,bor:t 8,'r4o *§ 5É§!#?i.t'i.;,G "

Rua da Rio vermelho o o1-Centro- kÍtr 1oo, CEP 68524'ooo- EldoÍddodo Carajás/PA
N



.rÊ +-
Etdi#Êiilo

do Carqjás
PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJAS

DEPARTAMENTO Or rtCtrrrçÃO

22.4, Estâ ordem de classiÍicaçãO dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será

utilizada acaso o melhor colocado no certâme não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nâs hipóteses

preúst2s nos artigos 20 e 21do Decrelon'7 89212013.

23. DÁ IilPUGNAçÂO eO mlraL r Do PEDEX) DE ESCLARECIIÍENTO'

23.1. Até 03 [três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessào pública qualquer pessoa poderá

impugnar este Edital.

23.2. A IMpUGNAçA9 DEVERÁ ser realizada EXcLUSIVAMENTE por FORMÁ ELETRONICA no sistema

www.púrtàldecomprtrsputrlicas.coln br.

23.3. Caberá o[a) pregoeiro[a), auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir

sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da impuSnaçâo.

23.4. Acolhitla a impugnação, será tlefinida e publicada nova data para a realização do certame.

23.5. . 0s pedidos de esclarecimentos reíerentes a este processo licitâtóIio deverão ser enviados o(a)

Pregoeiro(â), até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada pâra abertura da sessão pública, exclusivamente

por meio eletrônico üa int€rnet, em campc próprio do Sistema Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico

www.portaldecomprasDublicâs.com.br'

23.6. O(a) pregoeirr-r(a) responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da

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

dos anexos.

23.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame, salvo quando

se amoldarem ao arl 21parágrafo 4e , daLei A.666/93

23.7.1.4 concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá set-motivada pelo(a)

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

23.g- As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularâo os participantes e a

administração.

23.9' As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros aúsos de ordem geral,

serão cadastradas no síüo wwW.portaldecomnrasoublicas.com.trr' sendo de responsabilidade dos licitantes' seu

acompanhamento.

23.10. Não serão conhecidas aS impugnAçÓes apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas,

queesteiamsubscritasporrepresentantenãohabilir:dolegalrnenteounãoidenüficadonoprocessopara

responder pela ProPonente

23.11. A peüção de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a

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

contrato socjal e suas posteriores âlteraçóes, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração

pública ou particular (instrumcnto dc nrandato com podcrcs para impugnar o Edital)

24. DAS DISPOSIçÔEs GERÁlS.

24.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sisterra eletrônico'
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24.2. Náo havendo expediente ou ocol rendo qualquer fato superveniente que impeça a realizaçáo do certame na

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

anteriormente estâbelecido, desde que não haja comunicaçâo em contrário, pelo(aJ Pregoeiro(a).

24.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessâo pública observarão o horário de BrasÍlia

- DF.

24.4. No iulgamento das propostas e da habilitação, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou falhas que não

alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,

regrstrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácja para fins de habilitação e classificação.

24.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratâção.

24.6, As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretâdâs em favor da ampliação da disputa entre

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

a segurança da contratação.

24.7. Os licitantes âssumem todos os custos de preparação e âprese[tação de suâs propostâs e a Administração

não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do

processo licitatório.

24.8. Na contâgem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o

do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos cm dias de expedientc na Administração,

24.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importârá o afâstamento do licitânte, desde quê

seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

24.10, O licitante é o responsável pela fidehdade e legrtimidade das informaçôes prestadas e dos documentos

apresentados em qualquer Íase da licitação.

24.LO.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informaçôes nele contidas

implicârá a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor,

a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem preiuízo das demais sançôes cabÍveis,

24.11. Em caso de divergência entre disposições deste Editâl e de seus anexos ou demais peças que compõem o

processo, prevalecerá as deste Editzl.

24.12. A Prefeitura Municipal de Eldorado dos Caraiás, poderá revogar este Pregão por razões de interesse

público decoffente de fato superveniente que consütua óbice manifesto e incontornável, ou anuláJo por

ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for üável a convalidação do ato ou do

procedimento viciado, desde que observâdos os princípios da ampla defesa e contraditório.

?4.12,1. A anulação do pregão induz à do contrato.

24.12-2. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gerâ obrigação de indenizar.

24.13. É facultâdo à autoridade süperior, em qualquer fase dêstê Pregão, promover diligência destinada a

esclarecer ou complctar a instruÉo do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que

deveriam ter sido apresentados para fins de .lassiÍicação e habilitaçào.

t:t!,,trs ,: â,:, -trir.g ê!.r ioajos vott! tr { :t,rb.r.1 gnlócJC SF_N|iCPI€?,Jlo

Rud dô Rio veÍmelhon o1-centío-km 1c.J, cEP 6852r'úoo- Eldorado do (aI djá5/PA
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do
PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJÁS

DEPARTA.MENTO DE LICITACÃO

0 Edital está disponibilizado, na Íntegra, no endereço eletrônico: $tsny^nortaldecomnrasnuhllcas.com.br. e

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

vermelho e 01 - Centro - km 100, CEP: 68524-000. nos dias úteis, no horário das 08:00 às 12:00, mesmo endereço

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

24.14. Integram este Editâ|, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

TERMO DE REFERENCIA

ANEXO r - MODELO DE pROPOSTA DE pREÇOS;

ANExo Il - MoDELo DE DECLARAÇÃ0 DE sUIEIÇÃo Às cot'totçÕrs ESTABELEC|DAS No EDITAL E DE

INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILiTAÇÀO;

ANExo lll - MoDELo DE DECLARAÇÃ0 Nos rERMos DO lNclso xxxlll, ART. 7c DA coNslTulÇÃo FEDERAL;

ÁNEXO IV - MODELO DE DECLARAÇAO DE ELABORÂÇÂO INDEPENDENTE DE PROPOSTA;

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃ0 DO PORTE DA EMpRESA;

ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇAO DE TDONEIDADE;

ANEXO !'II - DECLARAÇÃO DE CUMPRiMEI{TO DOS REQUISITOS DE IIABILITAÇÃO;

ANEXO VIII - TERMO DE REFERÊNüA.

ANEXO IX - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;

ANEXO X - MINUTA DO CONTRATO;

dorado dos Carajás - PA 26 de Dezembro de 2021,

TIAGO PEREI RA Assinado de forma

cosrA:ooe 1 eo li:;:ilf '''ooo
26247 coSÍA:0091e426247

Tiago Pereira Costa
Pregoeira Municipal

is'-.vs d1 2â 'pO.ü qr§ ;i$i's !€lezt e s<Jtbart o anCro da sE§HOB &z *lê ...

Rud dô Rio veÍmelho o (,1-Ce lÍo-knl too, CEP 68524,ooo- Eldoradcdo Carajás/pA
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PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÀO

ÁNEXO I . PROPOSTA DE PREçOS (MODELO l
PREGÃO ELETRÔNICO N' x)OOVz021.SRP
PROCESSO ÁDMtN|STRATTVO Ne 75.01,O7 /2027
sEssÂo PÚBLrcA: ----/----/202t, Às ---.H"---MtN [----) HORAS
LOCALI PREFEITURA MUNCIPÁL DE
IDENTIFI DA PROPONENTE

UF

TOTAL POR EXTINSO
A empresâ: ............................................ declâra que:

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

sociais, trabalhistas, prevldenciários e comerÇiajs e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em

embalagens edequadas.

2 Validade da propostâ: 

- 

( _) dias.

3 Prazo de inicio de fornecimento/execução dos serviços de acordo com o estâbelecido no termo de referencia (anexo il do

editâl desse processo.

4 Que nâo possui como sócio, gerente e diretores, servidores da prefeitura municipal de

\_ companheiro ou parente aLe lerceiro grau.

uf, e âinda cônjuge,

5 Que o prazo de inicio da entlega de imediato mediante ordem de seruiços dos produtos será de acordo com os termos

estábelecidos no anexo, deste edital a contâr do recebimento, por párte da confatâda, da ordem de compra ou documento

similar, na das diversas secretâriâs de Eldorado dos Carajás CtiPr 68524-000 - Eldorado do Carajás/pA,

uf todos os equipamentos serão avàliados, scb pena de devolução de não aceite, caso não atenda a

descriminâção do termo de referênciâ do referido editâi ou de má quâlidâde.

LOCAL E DATA

CARIMBO DA EMPRESA/ÁSSINATURÂ DO RESPONSÁVEL
OBs. serão desciassificadas as propostas que apresentarem cotaÇões contendo preços excessjvos, simbólicos, de valor zero ou
inexequíveis, na forma da legislação em vigor, ou ainda, que ofereçam preços ou vântâgens baseadas ras ofertas dos demais
licitantes.

i.!-'r(?5 r1?â 'Ê§i:. ç]]il iür:?s yô/{}ill ú $ci5§r? §rn&<,,§.S€,N!i,àiê?.jÍ(r'

Rúa dô Rio vermelho o or - Ce0tro- km 1oo, CEP: 68524-ooo- Eldoràdo do (âÍajás/PA

NOME DE FANTASIÂI
RAZAO SOCIAL:

N

CNP
INSC. EST.:

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM
ENDERE
BAIRRO: CIDADE
CEP: E,MAIL:
TEI,EFONE: FAX:
CONTATO T'A LICITANTEI TELEF()NEI
BÀ\CO DA LICITÀNTE: lcoxraelttlc&rADAai CITANTET
NO DA AG CIA:

ITENS DESCRIÇÃO MARCA QUANT UNIDADE
VÁLOR

UNITiíRIO
R$

VALOR
TOTAL R$

7
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PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

ANEXO Il - DECInRAçÃO DE SU|EIçÃO ÀS CONDTÇÔES ISTABELECTDAS NO ED|TAT E DE TNEXISTÊNC|A DE
FATOS SUPERVENTENTES tMpEDtTMS DA HAEILITAçÃO

PREGÃO ELETRôNICO NS XXXX/zO2 1.SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO NS XXXXXXXXX/z021

À
PREFEITURÂ MUNICIPAI. DE 

-_/UF

o(A) PREGOETRO(A) E EQTIPE DE APOIo.

portador do RG abaixo assinâdo, nâ qualidâde de responsável legal da

, declara cxpressamente que se sujeita às condiçõesCN P]

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

licitâdor quanto à qualificação apenas das proponentes que tenham atendido às condições estabelecidâs no edital e

que demonstrem integral capacidade de executar o fornecimento do bem previsto.

declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou

que comprometâ a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32,parágraÍo 2e, e artigo 97 da lei ns 8.666, de

21 de junho de 1993, e alterações subsequentes.

proponente,

...-'-....-.........-............._ em, _de _202L

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

rsqios rt ?o '/r,r,i:r aue ioêbÍ w?tao .- soibarl o,"rio i.,c SêNl-rOp fei §rc

Rud da Rio ver melho o o1- CeírtÍo- km loo, CEP: 685.r4 ooo - EldoÍddo do Cd ôjá s/PA
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PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMEilTO DE LtCTTAÇÃO

ANEXO III _ MODELO DE DECLARAçÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIN DO ARTIGO 7A DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

PREGÃO ELETRÔNICO N' XXXX/2O2 1.SRP
PROCESSO ADMTNISTRATIVO Ns XXXXXXXXXXXXX

(PAPEL TIMBRADO DÁ EMPRESA)

........., inscrito no CIiPJ ne por intermédio de seu representante legal o(ã] sr(a)

portador[a) da carteira de identidade ns ..,,.,.......... e CPF ne....,......,................, declara, para fins do

disposto no inc. v do arl ne 27 da lei ne 8,666, de 2L de junho d€ i993, acrescido pela lei ne 9.854, de 27 de

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

emprega menor de dezesseis anos.

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

(datâ)

[representante legal)

I Otx*'açàu en uso ufurnstivo, assirul!Ía rssalva aoimá.

/s.r,(:rs.ír 2r:'porú nL,. íoerl,§!el.:a) a goia{rln .rrdo dê t§À'}.r'fp l6f §lo '

Rua da Rio vermelho o o1- Centro - krn 1oo, CEPr 68524-ooo- Eldoràdo do Càrôjá5/PA ^lI
L-t



Etdiiíâito
do Caraiás

PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJAS
DEPARTAMENTo DE LrcrrAÇÃo

ANExo rv - DECmneçÃo or EmnoReçÂo INDEeENDENTE DE pRoposra (MoDELo)

PREGÃO ELETRÔNICO NO XruÇ(/202 1-SRP
PROCESSO ADMt NISTR^AT|VO Ns XXruOüXXXXX

(identificação completa do representante da licitanteJ, como representante devidamente constituído de

(idenüficação completa da licitante), para fins do disposto no edital de licitação: PREGÂo ELETRÔNICO Ns

XXXX/Z021-SRP, declara, sob as penas da lei, em especial o arl 299 do código penal brasileiro, que:

A) A proposta apresentâda pâra participar do PREGÃO ELETRÔNICO Ns nxX/2021-SRP, for elaborada de

maneirâ independente (pelo licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou

indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participan[e potencial ou de fato do PREGÃO

ELETRÔNlCo Nc »O(X/2021-SRP, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

B) A intenção de apresenta. a proposta elaborada para participar do PREGÂO ELETRôfrltCO Ne f«XX/2021-SRP

não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO

ELETRÔNICO Ne XXXX/2021-SRP, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

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

potencial ou de fato do PREGÃO ELETRÔNICO Ne XXXX/2021-SRP quanto a parhcipar ou não da referida

licitação;

D) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃo ELETRÔNICO Nq )fixX/2021-SRP não

será, no todo ou em parte, diretâ ou indiretâmente, comunicado ou discutido com quâlquer outro participânte

potrncial ou de fato do PR"EGÂO ELETRÔNICO Nc nXX/2021-SRP antes da adiudicação do objeto da referida

licitação;

E) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÀO ELETRôNlco Ne XXXX/2021-SRP não

foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrânt€ do

município de uf, antes da abertura oficial das propostas; e

F) Que estrí plenâmente ciente do teor e da extensâo destâ declaração e que detém plenos poderes e informações

para firmá-la.

DE ...,...... DE 2027.

REPRESENTANTE I,ECAL

l9oús .í, ?C T lr.o qra icrcirs r.gcrr e so,borl o rna( dc S€!iÉa)? a€t 5la

Rua da Rio vermelhoo or -Centíc- kÍn 1oo, CEP 68524-coo- EldoÍado do Cddjá5/PA
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PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTO DE LtC|TAçÀO

ANEXO V - DECLARAçÃO DO P1ORTE DÁ EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

PREGÃO ELETRÔNICO NS XXXX/2O2 1.SRP
PROCESSO ADMINISTRÂTM N0 XXXXXXXXXXXXX

[Nome da empresa], [qualificação: tipo de sociedade (LTD^, S.A, etc.), endcrcço completo, inscritâ no cnp.j sob o

ne [XXy,X], neste âto representada pelo [cârgo] lnome do representante legal], portador da carteira de identidade

n, po{Xl, inscrito no CPF sob o ns [)OüX], declara, sob as penalidades da lei, que se enquadra como

microempresa ou empresa de pequenc porte, nos termos do art 3e da lei complementar ne 123 de 1.4 de

dezembro de 2006, estândo apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em

nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4o do arl 3q da lei complemenlar f L23 de 14 de dezembro de

2006.

declaro, para fins d aLC lZ3/2006 e suas alterações, sob as penalidades desta, ser:

( ) MicroempÍesâ - receita brutá ânual igual ou inferior a 360.000,00 e estando apta a fruir os beneficios e

vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar eur nenhuma das vedaçóes legais impostas pelo § 4e do art.

3e da lei complementar no 123/06 alterada pela LC 147 /2014.

( ) Empresa de pequeno porte - receita bruta anual superior â 360.000,00 e iguâl ou inferior a 4.800.000,00

valores, estãndo apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituÍdas por não se enquadrar em nenhuma

das vedações legais impostas pelo § 4e do art 3e da lei complementar nq 123/06 alterada pelaLc 147 /?0L4.

observações:

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

123, de 14 de dezembro de 2006;

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

nos termos da LC ne 723 /2006, ot a opção pela não utilizâção do direito de tratâmento diferenciâdo.

LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO REPRESúNTÂNTE LEGAL

NOME E ASSINATURA DO CONTADOR
(NO CASO DE ME E EPP)

CPF: )fiX.Dü.XXX-Iü
CRC:

:..,,t::i:tJ] l,.r..,a: !.,n.r.jr:itr.r. :(rt.rr.r ,rr).1 r,..S1_i!1.:liri.,.\i.

Rud dd Riovernrcllroôu1 Cefltru kí,r roo, (EP É8524 ooo Eldorddodu i:àrdiárPA t_t
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Etdt#ãito
do Caraiás

PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTo DE LICITAçÃo

ANExovr - DIcLÂRAÇÃo Dtt TDoNEIDADE

A0 REDIGIR A PRESENTE DECLARAÇÃo, 0 pRopoNENTE oEvrnÁ urtLtzaR FoRMUúRI0 coM TIMBRE DA
PROPONENTE.

PREGAO ELETRONICO Ng )§(xX/202 1.SRP
PROCESSO ADMINISTRÁTM Ns 75.Ot.O7 /2021

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE UF
o(AJ PREGOETRO(A) E EQUTPE DE ApOiO

A empresa , inscrita no CNPJ ns por intermédio de seu representânte legal o

Sr ..........., portador da carteira de idenfidade ne e do CPF ne.....,................., declara não ter

recebido do município de uf ou de qualquer outra enüdade da administração diretâ ou indireta, em

âmbito federal, estadual e municipal, suspensão temporária de pârticipação em licitação e ou impedimento de

contrâtar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contrâtar

com a administrâção federal, estadual e municipal.

__ EM, _ DE _ DE 2021.

(ASSINAl'URA DO RESpONSÁvEL E CpF-J

L!-ros.í1?r'qa.rri!"ío<tosvejclo ê soiban o rrrêo íc S€,lvt'.Oç êz §rê .

Ruà da Riovermelhoôot - CentÍo-krn 1oo, CEP.68524-ooo- Eldor ado do Cdr ajás/pA ilrg



Eldiiiãtto
do Carajás

PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTo or ltclracÀo

ANExo vrr - DECLARAçÃo DE cuMpRrMENTo Dos REeutstros DE HABtLTTAçÃo, (MoDELo)

pnrcÂo EletRôNIco Ns xxxx/zoz1-sRp
PROCESSO ADMINISTRÁTIVO NC XXXXXXXXXXX

A ,......,....,.............(razão social da empresal, CNPI n0........................., localizada à

declara, em coníormidade com â lei ne 10.520/02, que cumpre todos os requisitos para habilitação pâra este

certarne licitatório na PREFEITURA MUNICIPAL DE

SRP

F - PREGÃO ELETRÔNICO NE )OüX/2021.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPFJ

ljonrs.Jr e, 'r.r.r r],r- '(.atos vetcl1 t! joiborj it lric (c Sttt Oâ ràr r5lê .

Ruà da Rio ve,nrelho o or - Centro- knt too, CEP: 685z4,ooo- Eklorado do Cdrajás/PA

__ EM, _DE _DE2027.
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