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ÊtdõrâUo
docarajás DEPARTAMENT0 DE LICITAçÃo - cpr
EDt'iÁL pnncÃo srurnôNlco - REGISTR0 DE pREços nARA coMpRAs
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Assinado de forma

PREGAO ELETRONICO N9

9 /2O22-OO5-PMEC-SRP
ADMINISTRATIV O N9 9 / 2022-OO5-PMEC
DATI\ DE ABERTURA: 24/02/2022
MODC llÍl DISPUTA: ABERTO

PR.OCESSO

TIAGO PEREIRA digital por TIAGO
COSTA:009194 PEREIRA
COSTA:009194262
26247
47

o rvlnrrcipro DE ELD0RADo oos cana;Ás, tonNa i,,úuuco, eARA coNHECIMENTo Dos rNTErrEssA. lrrc'
euE A PIIEFEITURA MUNrctpAL, REALIzAzuí LICI'IAçÃ0, PARA REGISTR0 DE pREços NA Mor)hlul,:
pREGÃo, NA FoRMA el,rrnôNlce, cotu cnlrÉRIo DE IULGAMENTo MENoR pREÇo poR n-prM, ".
17 DE JULHO DE ZOO2, DO DECRETO Ne 10.024, DE 20 DE SETI:MBk(l
2019, DO DECRETO N9 7.746, DE 05 DE JUNHO DE ZOLZ, DO DECRETO N' 8.538, DE 06 D}] OU'iI.i ]}ií
2015, DICRETO 7892, DECRETO NS 9.488/18 APLICANDO.SE, SUBSIDIARIAMENTE, A I,EI Nq 8.66Tr, Di' .,
DE luNH{r DE 1993, r as ExtcÊNcIas ESTABELECIDAS NESTE EDITAL. LEr COMnLEMENTAR N,, 1'r.í/ :
M7 lza14, SUBSIDIARIAMENTE, pEllt LEI Ns 8.666193 E DEMAIS LEGISLAçÀo, soB As c rr\iil(. ,.
esrAnrr.:. crDAs NEsrE ATo cotwocarónto e ANExos.

TERMC,S DA LEI Ne 10.520, DE

-

Os trahalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, medianLe r r j( r'\
mo).iit,)rarrlento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página elrir t
rvlvw.nortaldecomnrasnublicas.com,br. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atri[ruiçôes: i]rxrf(lfr'.r1
Drocesso licitat(irio; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado Pela iLra t,(lrir
r

,.

responsávêl pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da grr-opost.r ,
os reqLtisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições dc \eiril;tr :r ,
recebr,r', exarninar e decidir os recursos, encaminhando à autor;dade competente quando mantive| srra dt,r rslr
indical o vencedor do certame; conduzÍr os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devirlarnr',.,,
instrüi(lo a autoridade responsável pela adjurlicação e propor a homologação.
.IRCÃOS IUTERUSSATX)S:
i)r't

l'r\

E HORA DE INICIO DA§

PROPOSTAS:
I] .11'A E TIORA LIMITE PARâ

IMPUGNA
o.
ii
DAS
DA'; A HORA FINÀL
PROPOSTÂS:
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS SESSÂO PÚBLICA:
LOCAL:
VALOR O ADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJA§

12H:00 M DO UtA 1.4/02/2022 IHORÁRrO DE BRASíLrA]
12 H:00 M DO DtAzL/02/2027. (Ho

08 H:00 M DODIA24/OZ/2022 (HORÁRrO DE BRASí U4l
0B H:01 M DO DIA 24 02 2022 HORÁRIO DE BILAS lL Itl..),
SIGILOSO

ABERTO

MODO DE DISPUTA

1,

RIO DE BRAS LIA l

D0 OBIETO.

O obj3ro (la prcsente licitação é a escolha á" p.oport, nrais vantajosa para CONTRÁTAÇÃO DE flhÍPíi.!j:r.
ESPECIALIZADA EM INSTATAÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E EQUIPAMIN'I'Ci,

pÁRA MÂNUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA EM ATENDIMEIüi'O DAS DÍrMAN
DA SECRETARIA DE OBRAS DE MUIJICÍPIO DE ELDORADO DOS CARAIÁS PA.

ii

1.1. A licitação set'á dividida em ITENS, coníorme tâbela constante do Termo de Referência, facLrltantlo-s|

licitante â participação em quantos itens forem de seu interesse.
isí:ias 41?o
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critério de iulgamento adotado será o menor preço do ITEM,

observadas âs exigências contitlas r ,rs,.

Edital e selrs Anexos quanto às especificações do objeto.

2. DO R-EGTSTRO

DE

PREç(§

2.1. As reg|as referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as

:r

constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

3. Do cREDSNcIAMENTo:i§!j§W§§:,,-;:r,rt,l,

.,'

:,,.

3.1. 0 Credenciarnento é o nível básico do Registro Cadastral no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS ou,r [)er]r

l

particifração dos interessados na modalidade LICITATÓRIA PREGÀO, em sua FORMA ELETRONICA.
3.2. O cadastro deverá ser feito no Portal de Conpras Públicas, no sítio www.portaldecomprispt!)))t1-,1-,,!:,

O crcdenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de s,
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transaçôes inerert,.. -, :r
3.3.

,

Pregão.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nor.ne, a:i:jiuno rÍ)!

l

firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente oLr 1-.o:.
representante, exclr.rída

a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidâde prornotor',r

i,.

licitaç:io poI eventuais danos decorrentes de uso indevido das cledenciais de acesso, ainda que por tcrct,iros.
3.5. É de |esponsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no PORTAL DE CCMI

PUBLICAS

e

i

nrantê-los atualizâdos junto aos órgãos responsáveis pela informação, devenclo 1rrocc,i,.,

irledi;tanlente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aquelcs sfl torri(
desatuaiizados.

3.5.1.4 não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no rnLrment,

.i

hai-lrit:çio

4. DA PAR]'rCIPAçÃO

NO PREGÂO.

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seia compatível corn o objeto

r

,

licitaçào, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS.

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, llar:,r .
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da

l,ei nq 11.488, de 2007, para o microempreentl

r

individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar ne 123, de 2006.
4.3. NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÀO

OS INTERESSADOS:

4.3.1. Proihidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigent,
4.3.2. Que não atendam às condÍções deste Edital e seu(s) anexo[s);
4.3.3. Estrangeiros que não tenharn representação legal no Brasil com poderes expressos para recebcr citar i,

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

4.3.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissoluçâo ou liquidaç.rr
Eotos4tzo 'pao que lcdos v4ot11 .'5aiba\ c
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4.3.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

4.3.7.Organizaçóes da Sociedade Civil de Interesse Público
7

-

OSCIP, atuando nessa condição fAcórdâr

46 / 2074 -T CU -Plenârio).

4.4. CoM0 CONDrÇÀ0 PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÀO. A LICTTANTE ASSTNALAruÍ "SrM" OU "NÀO" EM CA\1,...
PRÓPRIo Do SISTEMA ELETRÔNICo, RELATIVO ÀS SEGUINTES DECLARAÇÔEs:

4.4.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3' da Lei Complementar ns 123, de 2006, estando ar r-

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

4.4,L,1,

Nos itens exclusivos para pârticipação de microempresas e empresas de pequeno ponr,

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 peflr:t

porte, a assinalação do campo "não" apenas produzilá o efeito de o Iicitante não ter direito ao :ratam.i.'favorecido previsto na Lei Complementar nq 123, de 2006, meSmo que microempresa, empresa de pequ,:no po,

r

4.4,2. Que estiá ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
4.4.3. Que cumpre os requisitos para a habiliteção definidos no Editâl e que a proposta âpresentadâ está eir,

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

Cec,ar.,r

ocorrências posteriores;

merr;
7', XXXlll, i:

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

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

r

Const it u içào;

rr

I

4.4.7.Que nãô possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou foi'raL

;

4.4.6, Que a propostá foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Nôrmativa SLTI/NIP

de 16 de setembro de 2009.

observando o disposto nos incisos

4.4.8. Apresentar

o

lll

e lV do art. 1e e no inciso III do art. 5q da Constituição Federal;

Sistema de Cadastro UniÍicado de Fornecedores. SICAF. lunto

a

documentâÇão

habilitação devidamente atualizado sem pendencias.
4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimênto de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstar , l
lei e neste Edital.
§.

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemerrte

cori

documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, âté a

dati

,
,

horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etaf i'
envio dessa documentação.

5.2.

O

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

r

chave de acesso e senha.
lseids 41.?o
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5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, airrir
que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art.43, § 1o da LC ne 123, de 2006.

5,4. Incurnbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do

Pr-t..r.

ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquel rr,.nsa.e
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
5.5. Até a âbertura da sessão pública, os licitantes poderão rêtirâr ou substituir a proposta e os docurnentcs dt

tlabilitação anteriormente inseridos no sistema;
5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordcm de classificação entre âs propostas apresentadas, c

(l

somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
5.7. Os documentos que compõem

a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente

ser:'

disponibilizados para avaliação do(al Pregoeiro(al e para acesso público após o encerramento do envio de lan,::..

6.

DO PREENCHIMEM

6.1. O LICITANTE DEVERÁ ENVIAR SUA PROPOSTA MEDIANTE O PREENCHIMENTO, NO SISTEMA Et,i]'I I1OT

'

DOS SEGU INl'ES CAMPOS:

6.1.1.
6.L,2,

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

l)cscrição detalhada do ob.ieto, contendo as informações similares à especificação do 'l'ernr, .,

Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número dc iegistro or
inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

6,2. Todas as especificações do obieto contidas na proposta vinculam a Contratada.
6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, tla'oalhr:,

'..

tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no íornecimento dos bens ,ri
serviços.

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

0utro

Dret

i1ua1.. u

e\to,

6.5. 0 prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (Noventa) DIAS, a contar da data de sua apresenta.i:r,
6.6, Os iicitrntes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de c.,ntrâtaítô?,
públicas, tluando participarem de licitações públicas;

6.7. Será desclassificada a empresa que apresentar identificação da empresa tais como razão social oL:

:,

r

[antasia que venha indicar a mesma.

7. DÁ ABERTURn

Dâ§§s§49&âdiwqíi{§{!§ii19sw§§r§ruq!4çÂo

mNers.

DE

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão'pública, por" meio de sistema eletrônico, na (latir, i{rráir.,
local indicados neste Edital.

boios
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\F-,.,

7,2. O(a) Pregoeiro[a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não este]:.

r

em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresente.il is

especilicações técnicas exigidas no Termo de Referência.

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que irientifiqué o licitante.

7.2,2, A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no siste[ra, com acompanhamento em ternpíj

realpor todos
7

os participantes.

.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, le./a

1.:

a efeito na fase de aceitação.

7.3.

O sistema

ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarâ-o da

'i..

de lances.

7.4.

O sistema

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

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encâminhar lances exclusivamente por meio do sister',
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7,5.1. 0lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de lÍcitação indicada no preambulo deste edital.
7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão,::rr
regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente poderá oferecer lanee de valor

inferior ou percentual de desconto superio;: :ro úi,:

por ele ofertado e registrado pelo sistema.
7,8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relaçãr, ai:,,
lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 5,0 (cincoJ

R.EÁ 1S"

7.9, O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos

e

intervalo entre lances não poderá ser Ínferior a três [3J segundos, sob pena de serem automaticamr,:

'
:

descartados pelo sistema os respectivos lances.

7.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "ABERTO. ern

qJ-

licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogaçÕes.

7.11.

A etapa de lances da

sessão pública

terá duração de dez minutos e, após isso, será prorro.:r

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

7.12, A prorrogaçâo automática da etapa de.iances, de que tratá .] item anterior, será de dois minutos e ôcolr'r
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de Iances

intermediários.

7,13, Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-,
automaticamente.
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7.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá a pregoL.r
assessorado pela equipe de apoio, iustificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, ent pro
consecução do melhor preço.

7.15, Em caso de íalha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverã,1
desconsiderados pelo(al Pregoeiro(aJ.

7.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registril
primeiro,

7.17, Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valol do m.n,
lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7,18. No caso de desconexão com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do Pregãc, o si,,

..

eletrônico poderá permanecer acessível aos Iicitântes pârâ a recepção dos lances.

7.19. Quando a desconexão do sisterna eletrônico para a pregoeira persistir por tempo superior a dez minutL,r
sessão ptihlica será suspensa

participantes do

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

certame, publicada no

Portal

de

Compras

i:,

Públlc

http: / /www.portaldecompraspublicas.com,br. quando serão divulgadas data e hora pârâ â sua reahertlr

-:

será reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo(al Pregoeir-o(r,

.

participantes, no sítio eletrônico utilizado parâ divulgâção.

7.20. Caso o licitante não apresente Iances, concorrerá com o valor de sua proposta.
7.2L, Em relação a itens não exclusirros para participação de microempresas e empresas de pequeno porte,

,,r

vez encerrada â etapa de lances, será eíetivada a verificação automática, iunto à Receita Federal, do portt
entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno p'r
participantes, procedendo à comparaç:ão com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior lr

'r

assim con'ro das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts.44 e 45 da LC na 123, de 2llr
regulamentada pelo Decreto ne 8.538, de 2015.

7,22, Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encortrarer
faixa de até

50lo

(cinco por centoJ acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas

l,

r

primeira colocada.
7.23. Â melhor classificada nos termos do item xnterior terá o direito de encaminhar uma última oferta
desempate, obrigatoriamente em

valor inferior ao da primeira colocada, no praz{l de 5 [cinco)

r

l

nrin,r'

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

7.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifestr
prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno pcrte qirr
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício d0 mcsr

r

direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

ji:-",cttl:l]'pci?íüa,rlc.rc:1i'
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7.25. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequenô porte qrre 5(i
encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para qu,.
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.26. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estranguil(
critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de prelerê

- r ..,

conforme regulamento.
7,?7. A ordem de apresentação pelos licitantes ó utilizada como um dos critérios de classificaçãc, de maneira i,
só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase lêchar

r,

modo de disputa aberto e fechado.

7.28. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o c:itério de desempate será aquele previsto no Ari.

--l

l

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

7.2A.7,
7.2A.2.
7.28.3.
7.28.4.

Prod uzid os no país;

Produzidos por empresas brasileiras;
Produzidos por empresas que invistam cm pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em

iei

p;.,.r

pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibiliciade
previstas na legislação.

7,29, Persistindo o empate, a propostá vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre a:i pr'oir()sli:
empatadâs.

7.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o(al pregoeiro[a) deverá encaminhar, pe]o sisir,
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melho|
propôsta, vedada a negociação em condições diferentes das prcvistas neste Edital.

7,3O,7.

A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais^ lir:rtantes.

7.30.2.

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

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

c

casc,

.i
L

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

7.31, Após a negociação do preço, o(aJ Pregoeiro[aJ iniciará

a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8, DAACBTT
8.1. Encerrada a etapa de negociação, a pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar quar'"r :
adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratâção neste E.il

e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7e e no § 9e do art. 26 do Decreto r.!
L0.02+

/2079.

8,2. Será desclassiíicada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao pre;o má;ri:.

'

fixado fAcórdão np 7455/2078 -TCU - PlenárioJ, ou que âprescntar preço manifestamente inexequível do proi,r'.r,
(cinquenta por cento )art.48, inciso II, 1"

a

lei: 8666.
lir:çr

Rua dê R o vermelho ô

a.l

01- aentro - km

l)

'p':11

a: aira:

iofic:i ,'."iorr-; ''

1oo, CEP: 68524-ooo

-

E

't, :" :i

''

/,:

' ., ..

.

doradô Cc C.ia á:,/?ri

\:i

.§

,'Í';.:
..''
"t1- r\(.. ''

!\,

§Ld&$*,â,üdo
d* Carajás

PREFEITURA DE ELDORADO DO CARA'Á§
DEPARTAMENTO DE LTCTTAÇÃO - Cpr

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

i,r

,

valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respec;,.,,::

r :'.

encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quanc

referjrem a mâteriais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela )r. .
totalidâde da remuneração.
8.3. QuaJquer interessado poderá requerer que se realizern diligências para aferir a exequibilidade e a legair-i,
das propostas, devendo apresentar as prôvas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

8.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vis?

i

saneameuto das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema

.r

nÍ)

no mínimo, VTNTE E QUATRO HORAS DE ANTECEDÊNCIA, e a ocorrência será registrada em ata;

8,5. O[a) Pregoeiro(aJ poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, p()r mei.,
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (DUAS) horas, sob pena de nào aceitaçào da proposta.

8.5.1.

O prazo estabelecido poderá ser

prorrogado pelo(a) Pregoeiro(al por solicitação escrita e justificaiil :,r'

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) Pregoeiro(a), destacam-se os que contenha

l

características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outr,.
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostâs, encaminhados por meio eletrônico,

oLr,

st

for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo(a) Pregoeiro(aJ, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sisr;:irr:
eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta,

8.5.2.1.

Os licitantes deverão colocar

à disposição da Administração todas as

condiçÕes indispensáveis

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

r

manuseio, quando for o caso.

8.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Pregoeirofa) examinará a proposta ou l.,i:c;subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.7. Havendo necessidade, o(a) Pregoeiro(al suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário p::

'

a sua continuidade.

8.8. O{a) Pregoeiro(al poderá encaminhar,

por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitantê

q!.rí

apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a neguciâçà,,

,

condições diversas das previstas neste Edital.

8.8.1.

Também nas hipóteses em que o(a). Pregoeiro (a) não aceitar a proposta e passar à subsequente, po(ier-

negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

8,8.2.

A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitântes.

8.9. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que:i
proposta não for aceita, e antes de a Pregoeira passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistem;i,.,.:
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Rua dê Rio vermelhoo

o1-Centro- km

1oo,

loda, vgo,r.

. scrb.iir.

a

t.a,.

,2:.'

cEP:68524-ooo- Eldorado do Cârê.1ás/PA

::,i'ila)t: lt:rra

i1
L

PR.EFETTURA DE ETDORADO D0 CARA,Â§
DEPARTAMENTO DE rrCrTAçÃO - Cpr

§&dgire§§o
do §araJár

\-

eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC na 123, de 2006, seguindo-se a disciplin:
antes estabelecida, se for o caso.

8.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da propostâ, o(al pregoeiro[aJ verificará a habilitação do

iicit,i'

observado o disposto neste Edital.
9;

I

qa HABILITA4{,,:,,,,,',,,,',

9.1, Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da propostâ .lassiíira.i::

em primeiro lugar,

a

pregoeira verificará

o

eventual descumprimento das condições de pârticiiril:-

especialmente quanto à existência rie sanção que impeça a participação no certame ou a futura contrâtl,.-i:,l
mediante a consulta aos documentos inseridos no portal de compras publicas,

e

ainda nos seguintes cad,,lstrr)s

9.1.1. Pôssuir Cadastro do Portal de Compras Públicas;
9.1.2. Cadastro Nacional de Emprcsas lnidôneas e Suspensas
Punidas

-

CNEP

-

CEIS e o e o Cadastro Nacional de Empres;,t:

(www.oortaldatransoarencia.eov.brl l;

9.1.3.Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido i,i
Conselho Nacional de f ustiça (www.cnj.jus.brlimprobidade-adm/consultar'_retlueriLto.php .).
9.1.4.

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

:'

l::.

9.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio

!Íajorit, ',

por força do artigo 12 da Lei n" 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao respcnsável r,
prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, incJusive l
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio maioritário.

9.1.5.1,

Caso conste na Consulta de Situação

do Fornecedor a existência de Ocorrências Impedi:iv:ts

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

9,1,5,2.
similal

es,

A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos socieúrios, linhas de fornecimi:

dentre outros.

9.1.5.3.

O

licitante será convocado para manifestação previamente

à sua desclassificação.

9.1.6. Constatada a existência de sanção, a Pregoeirâ reputará o licitante inabilitado, por falta de ccndiçâi,

participação.

9,1,7,No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empâte
previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar ÍP 1"23, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estâbel€,ri-.
para aceitação da proposta subsequente.

9,2.

Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio ric IIOR'I :.'

DE COMPRAS PUBLICAS, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualific.r
econômica financeira e habilitação técnica.

ria'r,t:i ,,:.1;9 pã,r; a,rlri
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9.2.1. E dever do licitante atualizar previamente as comprovações constântes do PORTAL DE

COMPTl

PUBLICAS, para que esteiam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em con1Urto

,

apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

9.2.2.

O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítio:

eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pela Pregoeira lograr êxito em encontrar a(s) ce.tidâo(.'
válida(s), conforme ârt.43, §34, do Decreto 10.024, de 2019.

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à conl'irm

,

daqueles exigidos neste Edital e iá apresentádos, o licitante será convocado a encaminhá-los, em íornrato Lii rit

:

via sistema, no prazo de 02 IDUAS) HORAS, sob pena de inabilitação.

íl

9,4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchtmento de requisitos mediante apresentaçiic

.

documentos originais não-digitâis quando houver dúvida em relação à integridade do documento digitai.

9.5. Não serão aceitos documentos de habilÍtação com indicação de CNPI/CPF diferentes, salvo aqueles legainr,,:
permitidos.
9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for rr iil,

todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natu'e.,

r

r,

comprovadamente, fôrem emitidos somente em nome da matriz.

fllial com diferenças de números de dor:umerrr

-

pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada â centralização do recolhimento dtr;:

,.

9,6.1.

Serão aceitos registros de CNPI de licitante matriz e

contribuiçÕes.

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

,,

relacionadir nos itens a seguir, para fins de habilitação;
9,S. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

9.8.1.No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a carqo da Ji,i
Comercial da respectiva sede;

9.8.2.Em se tratando de microempreendedor individual

Individual
1y,1y1,

-

CCMEI,

-

MEI: Certificado da Condição de MicroempTcenri

cuia âceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no

r

:ri

p914!1|1re nrpreen ded or.gov.br;

9.8.3.No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada

- UREl,l: iiit,

constitutivo, estatuto ou contrato social em vÍgor, devidamente registrado na Junta Comercial da resper tiv:
sede, acompanhado de documento pessoais com fotos comprobatório de seus administradores;

9.8.4. lns^crição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde rt rr
sede a matriz, no caso de ser o participante sucnrsal, filial ou agência;

9.8.5.No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídic:r:

,,

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

lsatd,s 11.20
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9.8.6.No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, côm a ata da assembleia q.-e

i:

aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas lurídicas
respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei na

5.7

64, de

,;

197l;

9.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;
9.8.8. Os documentos acimâ deverão estâr acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respeair!

9.8.9.Certidão de enquadramento de Micro Empresa ou empresa de pequeno porte emitida pela juni:,
comerciâl do estado da empresa;
9.9. REGULARIDADE FISCAL

E

TRABALHISTA:

9.9.1. CNP) - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas lurídicas ou no Cadastro de Pessoas Fír; r ,

,

juntamente com o QSA, conforme o caso;

9.9,2.Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expeLj,-."
conjuntamente pela Secretarlà da Receita Federal do Brasil [RFB) e pela Procuradoria-Geral câ []azen,Ja
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tribuúrios federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta

02/10i20la,do Secrelário

nr

:,.

.

1.75

.
.,

da Receita Federâl 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 débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentaçâo i.l

certidão negativa ou positiva com efeito Ae negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das i,eis

.-ir,

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nq 5.452, de 1s de maio de 1943;
9,9,5, Prova de regularidade iunto,à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa conjunta junto aos TribLii.,..l

lui

Estaduais e Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pela Secretâria da Fazenda Estadual onde a empres;
sediada;

9,9,6,Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa junto aos 'fr-ibLrtr,r.
Municipais e Certidão Negativâ da Díüda Ativa, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a emf
Íor

,

er

::

sed iaria;

9.9.7.Certidão negativa iunto ao município de Eldorado do Carajás.(emitida no departamento de Tributos or:
pelo sire).
9.9.8.Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa ce

peq

r

porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularitiade iirr-:t
mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

9.10. QUALIFICAçÃO ECONÔMICO.FINANCEIRA.
9,10.1,Certidão Negativa de falência, de recuperàção iudicial ou extrajudicial (Lei nq 11.101, de 9.2.20):,:
expedida pelo distribuidor da sede da empresa e no âmbito federal, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou

i1.-

esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidào;
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9.10.2.Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estâdo do domicilio ou sede da licitante emiti(la

r

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

9.10.4. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigÍveis e apresent.,i
na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balanr ',

ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há rnais

rt--

(três) meses da data de âpresentação da proposta;

9.10.4.1,

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

,,

balanço patrimonial e demonstraçôes contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

9.10.4.2.
9,10.4.3.

É admissível o balanço

intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatu k) soci .l

Caso o licitantc seia cooperativa, tâis documentos deverão ser acompanhados da rll

auditoria conlábil-financeira, conforme dispõe o artigo 1.12 da Lei na 5.764, de 1971, ou de uma declarirc
sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;

9,10,4,4,
9.10.4.5.

Devera apresentarjunto ao balanço o termo de abertura e encerramento do mesno.

Certidão de regularidade do prcÍissional (Contador) que atesta o balanço Jratrimor

,

dentro do prazo de validade;

9.10.5.A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de ín.lice:
LiqLridez Geral (t,G), Solvência Geral (SG) e LÍquidez Corrente [LC), superiores a 1 ( um) resultantes da aplic:rciri
das fórmulas:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG=
Passivo Circulante

r

Passivo Não Circulante

Ativo Total
SG=
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Circulante
LC

=

Passivo Circulante

9.10,6.As empresas que apresentârêm resultâdo inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liqr
Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LCJ, deverão comprovar, considerados os

ri\.,,s Ir.

r

.

Administrâção, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínilno
10yo (dez por cento) do valor estimado da contraiação ou do item pertinente.

9.11. QUALIFICAçÂO TÉCNICA.
9.11,1. Comprovação de aptidão no Cesempenho dc atividade pertinente e compatÍvel em característic

- Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por' grl,s
jurídica de direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá este ser coln Í
quantidades e prazos com o obieto da licitação

lsot(Js
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9.13. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou Lnrl)rr,5.
pequeno porte, e uma vez constatada

â existência de alguma restrição no que tange à regularidude fiscr

trabalhista, â mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do venr,
complovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pútrtir

,

quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de rustificâtiva.

9.14. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inahilitaçir

licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Editâl, sendo facultada

a

convocação dos

remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempr€sa,

licitlni

€rrl

I

,.

L

de pe<1ueno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrÍção na documentação fiscal e trabalhista, :.t

.

concedido o mesmo prazo para regularização.

9.15. Havendo necessidade de analisar minuciosarnente os documentos exigidos, o(a) Pregoeiro(a) suspendt.
sessão, infornrando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.16, Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisqrrer

r

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 inabilita(iãt), havr'i
nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 r\a [,(] nq

-.

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

9,18, Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixâdas no Edital, o Iicitante será declarado vence,ir,.

10.

DO EN

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (DUAS) HORAS.
contâr da solicitação da Pregoeira no sistema eletrônico e deverá;

10.1.1.Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas
ressalvas, devendo a última folha ser assinada eas demais rubricadas pelo licitante ou seu represent.rnt.

l(,r1.'

10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e âgência do licitante vencedor, para íins de pagament(l

10.2. A proposta final deverá ser documentâda nos autos e será levada em consideração no decorrer da exec. i:rr
do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

10.2.1.Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, lâbricarrir
procetlência, vinculâm â Contratada.

10.3.0s preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o

valrir

glohal em algarismos e por extenso [art.5q da Lei nq 8.666/93).
10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unirários e o preço global, prevalecerão os primeilus; no ,..t

divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últinr0s.
10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigoíúsamente, ao obieto deste Edital, sem conter altcrn.r

de preço ou de qualquer outra condição que Índuza o iulgamento a mais de um resultado, sob

'.

pc'n:r

desclassificação.
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10,5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aqut,la qiit.

r

corresponda às especificações 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 complementates esti

)

disponÍveis na internet, após a homologação.
10.7. A administração quando entender que os valores.estão inexequível poderá solicitar eventuais cml]rcr

r

planilha de composição iuntamente com notas fiscais de entrada de acordo o itens vencido.
10.8.

A empresa que eventualmente for detentor do menor valor do ultimo lance fica impedida de perl

,

desistência do mesmo podendo ser penalizada na forma da lei.

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a íase de :"egularização fiscal e trabalhista da licitante qualiíicarta i,
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mÍnimo trinta mini.L
para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contrâ ilLr. I
decisâo{ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá o[a] Pregoeiro(a) verificar a tempestividade e a existência de rnoii\
da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, íundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o(a) Pregoeiro(a) não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as corrcl

r

,

de atimissibilidade do recurso.

11.2.?. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intençâo de recorrer impoftará a decad(,

'

desse direito.

11.2.3. Uma vez admÍtido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para âl)i-L,sr l

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

qucre,rL

apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a conti '

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensávris;i

rl,

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 constanre r i'
Ed ita l.

12. DAR
12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de âtos anteriores à realização da

se.::

pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os

.,

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

não assinar o contrato, não retirar o instnlmento equivalente ou não comprovar a regulârizaçã() llsr
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reconhecida de quem o subscreveu, os atestados devera ser apresentado com quantitativos igual o sinril
podendo a administração solicitar diligencia no mesmo.

9.tL.2. Alvará de funcionamento da sede da

empre-sa.

9.11.3. Certidão de regularidade da Empresa junto Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREAJ.

9.11.4.Certidão de regularidade Profissional ,unto

ao

Conselho Regional de Engenharia e Agront.;i,

Engenheiro Civil e Engenheiro Eletricista (CREA).
9.11.5. Apresenta vinculo.iunto a empresa emitida pelo iunto ao CREA ou Contrato Futuro.
9.11.6. Apresentar acervo (CAT]

tanto operacional quanto técnico registrado no CREA colr'rprovail

prestação do serviço.

9.11.7, Devido à complexidade do objeto, a licitante deverá realizar visita técnica na data de
onde serão executados os serviços, que deverá ser previamente agendado o agendamento
-/ poderá ser fe"
através do e-mail: irrsken io@hotmail.com. com a data de ate dois dias uteis que anteceda a licitação.

9.11.8..

A

empresa deverá estâ representada por seu Responsável Técnico (Engenheiro Eletri.is'

devidamente credenciado, com o intuito de adquirir pleno conhecimento das condições e natlrreza

r

trabalhos a executar, devendo a visita ser conduzida pela Equipe técnica da Prefeitura Municipal. A1rós a v ;i
será fornecido as empresas presentes, em modelo próprio, ATESTADO DE VISITA.

9.11.9.1á as empresas que optarem em não fazer a vista técnica em loco, devera apresentar

a

der:lalaçâo

,

dispensa da visita técnica, aonde a mesma deverá esta com firma reconhecida a cartório pelo sócio p|oprie

..

da ernpresa, aonde o mesmo dever declara que dar ciência do fornecimento dos matérias e da prrstaçã.r

{

serviços
DEMAIS DOCUMENTOS OBRIGATÓRTO JUNTO

I

HABITITAçÃO IURÍDICA

Proposla de preços; (apresentar em papel timbrado da empresaJ.
Declaração de sujeição às condições estabelecidas no edital e de inexistência de fatos supervenientes i,npc,di

,.

da habilitaçáo; (apresentar em papel timbrado da empresaJ.

Declaração nos termos do inciso

nülll,

art. 7e da constituição federal; (apresentâr em papel tirnbrac'

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

9.12. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licii.rr
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seia declarada vencedora, uma vez (lr e aler

r

todas as demais exigências do edital.

9,L?,,t.

A declaração do vencedor acontecerá no momentc imediatamente posterior à fase de habilitação.
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trabalhista, nos termos do art.43, §1e da LC ne-1.23/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedirneril
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de Iances.
12.2, Todos os Iicitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão r-eaberta.
12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"l, ou e-mail, ou de acordo

con a lls,

procedimento Iicitatório.
72.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no CADASTRO DO PORTA

r

L

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

13.

DÂ AD'UDICAÇÂO E HOMOLOGAçÂO,

13,1, O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do[a] Pregoeiro(a), caso
haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentarlo

n
.

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente horrlolog: ':
procedimento licitatório.

14,

DA GARANTIA DE EXECUçÃO.

l.!-,,1.
'1

5.

i\ii,

r-].1

ir,ri er:1 exigência de garantia de execução pafa ir presente contrataça:o

A r Â DE REGISTRO DE PREçOS.

15.1. Ilomologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de até 05 (CINCO) dias uteis, con'.i,r(

r,

partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encortr:i-se

l

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

15.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatur;r rl: Ai,
Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal

i,.

aviso de recebimento (ARl ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de atéZ,t hore,;
contar da data de seu recebimento.
15,3. A empresa vencedora deverá assinar

a ata de

registro de preço no prazo máximo de 24 horas a parri dc .

envio podendo a mesma ser assinada digitalmente, o náo cumprimento desta clausula a empesa soÍrera
sanções administrativas conforme a lei.
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w

DOTERMODECO

Contlat. '

16.1. Apris a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de
emitido instrumento equivalente.

16.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (CINCO) dias úteis, contados a partir da data de sua convocaçào. ;l
âssinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivâlente, conforme o caso (Nota de Empr:nho/(i
Contrato/Autorizaçãol, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções prevjstils

,

I

Edital.

16.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade parâ â as-qinatur

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

1r:i:,

assinatura ou aceite da Ad.judicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou

,,,

eletrônico, para que seja assinado ou âceito no prazo de 05 (CINCO) dias, a contar da data de seu recebirne'rt

L6.2.2.O prazo previsto no subitem anterior podeiá ser prorrogado, por igual período, por solicit..c..i
justificada do adjudicatário

e aceita pela

Administração.

16.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada,

implic.

,,.

reconhecimento de que:
16,3.1. Referida Nota está substituindo

o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabeleciril

disposições da Lei ns 8.666, de 1993;
16.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;
16.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 rla

8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79

L

e 80 da mesma Lei.

16,4. O pl'azo de vigência da contratação se encerra no final do exercício financeiro da assinatura do mesnri
poderá ser prorrogado conforme previsão no instrumento contratual ou no termo de referência.

16,S, Previamente

à

contratação

a Administração realizará consultas para identificar

possível

strspei,s:,-ri.,

temporária de participação em licitâção, no ân.rbito do órgão ou entidade, proibição de contratar conl o P ,
Público, bem como ocorrências impeditivas indiretâs, observado o disposto r.oart.29, da lnstrução Ncrrnatir

.

r

l

3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6e, III, da Lei ne 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ;i
CADIN,

16.6. Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de

habilit.,ca,

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

16.6.1. Na hipótese de irregularidade, o contratâdo deverá regularizar a sua situação perante o cadastr
prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

16.7. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condiçôes
habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo iicitante durante

a

vigência dô contratc, ou da afa

de registro de preços.
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16-8. Nr hipotese de o vencedor da licitação não comprovar as condiçÕes de habilitação .onsiguilrlls i,.i (,o
se reaitsar a ilssinitr o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem p|ejuÍzo Lia
sattçõÊs dils tlemais continações Iegais cabíveis a esse licitante, poderá convocar out|o

r

a,J,,..(:t,

,

licitantr, 1'e5lrL,ti- i r .

dt'classiiicação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisaclu it prol)osr-ii

r ,.":-

dor'urrrcniits corlplementares e, feitâ a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de prcços.

17. DO REAITJSTAMENTO Ell §§NTIDO crRAL,.:

..

,

,,:,,:

-

,,,,:_.

17.1. r\s iegras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratuJl sàrr as e:t.rbcl,crlas nr
Reier'êrci

18. D0

r,

I

:::

enexo a este Ddital.

RECEBTMENTO DO OBTTTO,E DAFTSCÀLiZÁÇÃO.,,,

'

18.1. i)r .rití:rios (le recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Telnrc cie Rei'riir
,!

9.

DÁS OBRIG.AçÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRÁTADÀ

il9.1. As obligacÕes da Contratante e da Contratada são as êstabelecidas no Termo de Relerênci:r
4,...
20. DO PÀCAMENTO.
20.1. As ,-egras accrca do pagamento são as estabelecidas no'Iermo de Rcferência, anexo ii esl(,FlJit,ii

21, DASSANÇÕESADMTNTSTRÁTIV§

.,

i

:ii

..

21.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei ns 10.520, de 2002, o licitante/adjud icatário que:
21.1.1,Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convo:'.r,j
dentro do prazo de validade da proposta;
21.1.2, Não assinar
2

a âta de

registro de preços, quando cabível;

1.1.3. Apresentar documentação falsa;

21.1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certâme;
21.1.5, Ensejar o retardamento da execução do obieto;
21.1.6, Não mantiver a proposta;
21.1.7. Cometer fraude fiscal;
21.1.8. Comportar-se de modo inidôneo;
21.2. O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços obreto deste certame sujeitará a empres;r,

zr

juÍzo da Administração, à multa moratória de 0,50lo (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10%r Ítj,:r
por cento), conforme determina o art. Nq 86, da Lei N0 8666/93.
2L,2.1. A multa prevista neste ITEM será descontada dos créCitos que a contratada possuir com a Prefeitu

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

,

r Lr:,

as multas previstas.

21,3. A inexecução total ou parcial do ob.ieto contratado, a Administração poderá aplicarà vencedora,

âS

SêSu:r) :.

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

a) Advertência por escrito;

\
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b) Multa administrativa com natureza de perdas

e danos da ordem de até Z0o/o (vinte por cento) sobre r. r,aior

do contrato;

c)

Suspensão temporária de participação em Iicitâçâo e impedimento de contratar com a

Prefeitura Municipir!

Eldorado dos Caraiás, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução totll,
justificativa aceita pela Administração da Prefeitula Municipal de Eldorado dos Carâiás, será aplicado o l:

r

máximo temporal previsto para a penalidade 05 (cinco) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os nto
determinantes da punição, ou até que seia promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplir,,.
penalidade, de acordo com o inciso IV do art. Ne 87 da Lei Ne 8.666/93, c/c art. Nq 70 da Lei Ne 10.520/02 e arr.
14 do Decreto Nq 3.555/00.

21.4, Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, â contâr da ciêltciir
intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidanr,.,
infbrmado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

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

a

Administração Pública.

2T.6. DA FRAUDE E DA CORRUPçÃO - Os Iicitantes e o contratado devem observar e fazer ob§^en/rr, pr,r

Ii

fornecedores e subcontratados, se admÍtida à subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o proi,r:
de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

21.6.1. PARA OS PROPÓSITOS DESTA CúUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTES PfuÍTICAS:
a) PRríTICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, quâlquer vantagein .:,.l
objetivo de influenciar

a ação de

serüdor público no processo de Iicitação ou na execução do contrat{);

b) PRríTICA FRAUDULENTA: A falsiÍicação cu omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o irroces:

,

Iicitação ou de execução do contrato;

c) PRríTICA CONLUIADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, corn oir s, !l

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

rl

artificiais e não-competitivos;

trr

:

propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contri

(

d) PRríTICA COERCITIVA: Causar danos ou

ameaÇar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas

e) PRÁTICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer rleclalirr i
falsas aos representantes do organismo financeiro mulülateral, com o objetivo de impedir mater ial!r-rri
apuração de alegações de prátÍca prevista acima; atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercíc,,

direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

22.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proç,r
do licitante mais bem classificado.
laaies,r'r 2'J 'po,c qne lodos ve,isrr o
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22.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicârá o resultado do certame enr

rt:1, r

ao licitante melhor classificado.

22,3. Havendo um ou mais licÍtantes que âceitem cotar suas propostas em valor igual ao do Iicitantt, \'en( I ,
estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a íase conlpetiti,,.l

22.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente
utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a atâ ou tenha seu registro cancelado nas hip('ri

'

previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n" 7.892/2013.

23.

D,q IMPUGNAçÃO AO.EDITAL'E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

23.1. Até 03 (três) dias úteis antes rla data designada para a abeftura da sessão pública, qualquer pesso.r l)r)i
impugnar este Edital.
23.2.

A

IMPUGNAÇÃO DEVER/í

ser realizada EXCLUSMMENTE por FORMA

ELETRÔNICA

no sisrr

r..

www.!)í)rtaldecoÍnD rastru blicas.com,br,
23.3. Caberá o(a) Pregoeiro[aJ, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edita] e seus anexos, dc.i

I

sobre a impugnação no prazo de até 02 fdois) dias úteis contados da data de recebimento da impugnáçàr.

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

23.5,

.

Os pedidos de esclarecimentos referentes

a

este processo licitatório deverão ser enviados

,r'

Pregoeiro(a), até 03 (três) dias úteis anteriores à da'.a designada para abertura da sessão pública, exclusivamertI

por meio eletrônico via internet, em campo próprio do Sistema Portal de Compras Públicas no endereço eletrôniL i,

www.oorta ldecomnrasoublicas.com.br.
23,6. O(a) pregoeiro(a) responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, conta(lú ..i
data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do ed ita i ,dos anexos.

23.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos nâo suspendem os prazos previstos no certanre, sa,v,r qu.!,.
se amoldarem ao

art 2l

parâgraÍo 4p, daLeí8.666/93.

23.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivad.r p(, ,)

.

pregoeiro(aJ, nos autos do processo de licitação.

23.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes

.

'

âdministração.

23.9.

As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem ge:.i

serão cadastradas no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br. sendo de responsa bil idad e dos licitantes. s(
acompanhamento.

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

que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou nâo identificado no processo ui..,,
responder pela proponente.

lsdas 4!.?o 'Porc que tda3vqon-i e
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23,17. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa desigraii;r

1:;

administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o câso, de (.stittut:
contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administradot, ou de lrrocrir

,

pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o EditalJ.
24., DAS DrspôsrçÕEs

cERi{i§tâ?í

rr-

;i. ;,:,r;...,.._ti,'*,.â,

24.1. I)a sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
24.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do -ert.rir,,
data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no nles no hor- l

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

24.3. 'l'otlas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarâo o horário dt Bri

-

;i,lrL

DF.

24.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou íalhrrs liire
alterern a substância das propostâs, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho Íuntianrerrlr,.
registrado em ata

e acessível a todos,

atribuindo-lhes validade

e eficácia para

fins de habilitação

e classiÍicaÇ:1o

24.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
24.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação tla dispLri; r
os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administraçâo, o princípio da isonomia, a

Iinalri:

l

a segu rança da contratação.

24.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propo.-tas e a

Adrrinistl

não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resullail ,.1,'
processo licitatório.

24.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do inícitr e in:lriir--srdo vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

24.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante,

descie' .;

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

24,L0. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações presta(las e dos rlorurrr

l

âpresentados em qualquer fase da licitação.

24,L0.7.

A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informaçôes nü:e LL)n

implicará a imediata desclassificação do pi'oponente que o tiver apresentâdo, ou, caso tenha sido o |enc.C

:

rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis

24.!1.

Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças

(Ir!'L ' ilia

processo, prevalecerá as deste Edital.

24,1?, A Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás, poderá revogar este Pregão por râzÕes dd in:e:,

público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou a; utá-lo

i9a'as 4!
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ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quarrdo

for viável a convalidação do ato ol

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

24.12,L.

A anulação do pregão induz à do contrato.

24.12.2. A anúação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.

24.13. É, facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência ciesrin,r
esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de docurnt,i.rtc.

I

deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.
O

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

e

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

vermeiho

.-.

e

01

- Centro - km 100, CEP: 68524-000. nos dias úteis, no horário das 08:00

às 12;00, mesmo t,irde

período no qual os autos do processo administrativo permanecerâo com vista franqueada aos interessirdos.

24.14, Integram este Edital, para todos os fins e eíeitos, os seguintes anexos:
TERMO DE REFERENCIA
ANEXO I

-

ANEXO

II -

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS;

MODELO DE DECLARAÇÂO DE SUIEIçÃO ÀS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO EDi'IAt-

I:

INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÀO;
ANEXO

III - MODELO

ANEXO TV
ANEXO V

-

ANEXO VI
ANEXO VII
ANEXO

--

-

DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII, ART. 7S DA CONSTITUIÇÃO FED[ItAI,

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA;

MODELO DE DECLARAçÂO DO PORTE DA EMPRESA;

-

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE;

-

DECLARAÇÂO DE CUMPRIMENl'O DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO;

VIÍI - TERMO DE REFERÊNCIA.

ANEXO IX
ANEXO X

-

MTNUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;

- MINU'IA

DO CONTRATO;

Eldorado dos Carajás - PA 11 de Fevereiro

\

/t

0a
Tiago Pereira Costa
Pregoeiro Municipal

Ecics 4t
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ANEXO I

-

PROPOSTA DE P

os

oDELO)

pnEcÃo er-Ernôrutco Ne xxxx/2022-sRp
sLSSÃo púBLrcA: ---- l---- /2022, Às ----H----MlN (----J HoRAS
LI)CÁL: PREFEITURA MUNCIPAL DE

F

IUhNl lirl(.^CA0 DA PROPONENTE
NOME DE T'ANTASIA:

RAzÃo socrAL
CNPI;
INSC. EST.

oPrA\lE tELo §!]IBlE§r

slrull NÀq(J

.

ENDEREÇO

_

BAIRROI

CIDADE:

CEP:

E.MAIL:

TELEFONE
CONTATO DA LICITANTE;
BANCO DA LICITANTET
N9 DA AGENCIA:

FAX:
TELEFONE
CONTA BAN

RIA DA LICITANTE:

MARCA

DESCRIçÂO

I'TENS

-

IINII)ADE

QUANT.

VALOR
UNITÁRIO

VAI,OR

TOTAL R$

R$

I

1

TOTAL POR EX'I'ENSO:
A empresa: ...........-....,..... ..................... declara que:

1

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

li,

sociais, ti-abalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos pro(lutor
enrbalagens adequadas.

2
3
Ê

Validade da proposta:

Prazo de inicio de fornecimento/execução dos serviços de acordo com o estabelecido no termo de refelencla íarter.,

dltal dcss(' processo.

+

dias.
.

-

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

prefeitura municipal de

e

ainda ci:r

.

companheiro ou parente até terceiro grau,

5

Que o prazo de inicio da entrega de imediato meCiante ordem de serviços dos produtos será de acordo cotrt i)s tL'.-rrr.,'

ordem de compra orr dr,cirn
estabelecidos no anexo, deste edital a contar do recebimento, por parte da contratada, da -/uf

de Eldorado dos Carajás CEP: 68524-000 - Eldorado do (laraias.
uf todos os equipamentos serâo avaliados, sob pena de devolução cle não aceite, caso nio itti'rr

similar, na das diversas secretarias

i

descrin)inação do termo de referência do refefido edital ou de má qualidade

l,ocAl- ii
CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSAVEL
OBS. serão desclassificadas as propostas que apresentarem cotações contendo preços excessivos, sinrbólicos, de '.,al, rr

inexequiveis, na forma da legislação em vigor, ou ainda, que ofereçam preços ou vantagens baseadas nas of'ertas
licitantes.

)aatés
Rua dê Rio vermelho o

or

-

Centro

l

4r.?) 'palc qae todos veia,"l

km roo, CEP: 68524-ooo

-

{r

aa'ial"-'

ar

::,'

li.

l),f,

z,rr

r.' -.'

Eldorado do Cârêlás/PA

i

do earajás
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DECLARAÇÃO DE SUJEIçÂO ÀS CONDIÇÕTS TSTannTEcIDAS No EDITAL E DE
FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÂO

INexIsTÍ:nII,.

PREGÁO ELETRONICO N9 XXXX/2022-SRP
À

PREFEITURA MUNICIPAL DE
O(A) PREGOEIRO(A) E EQUIPE DE APOIO

UF

portador do RG
proponente,

abaixo assinado, na qualidade rle responsável
declara expressamente que se sujeita ris

CNPI

)egal

r.orrri

estabelecidas no edital acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a se| tonrad:r

licitador quanto à qualificação apenâs das
- proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no cci
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 hahilitac;jo

,

que comprometa a idoneidade da proponente nos termos do aítigo 32, parágrafo 2q, e artigo 97 da lei r2 8.66
21 de junho rie 1993, e alterações subsequentes.

em,

_

de

(ASSINATURA DO RESPONSAVEL E CPF)

baias 4t
Rua da Rio vermelho o

01- Centro-km

2c 'púr, que todês vqofi
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pREGÀo

PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAIÁS
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IlI - MODELO DE DECLARAçAO

NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7q i).4
CONSTiTUIÇAO FEDERAL

ELgrRôutco

Ns

xxxx/z0zz-sRp

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

inscrito no CI,,lPl no

..........................-,

por intermédio de seu represeltante legal

portador(a) da carteira de identidade ne

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

e CPF

nq............................,

olll s

,

declara, prra fin::

disposro no inc. v do aÍt. ne 27 da lei ne 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela lei nq9.854, de

2,

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

-,

n:iO

emprega menor de dezesseis anos.

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

(representante legal)

L

obsenaçâo

em caso afinnâtivo, assinalaÍ a íessalvâ acima

tscios 4t.zÔ 'F'ota cue

Ruêdà Rio vermelhoo

todêsvejani

?

sa)i{;': rr;nii_.:-r
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ANExo rv - rncreRaçÃo oE

nanonaçÃo

INDEnENDENTE DE pRoposrA. (MoDELo)

PREGÃO ELETRÔNICO N9 XXXX/2022-SRP

(identificação completâ do representinte da licitante], como representante devidamente constirur.rir,
(identiíicacào completa da licitante), para Íins do disposto no edital de Iicitaçào: PREGÃO ELEtnÔUtt:ll
XXXX/2022-SRP, declara, sob as penas da lei, em especial o arL 299 do código penal brasileiro, que:

A) A proposta apresentada para participar do

PREGÂO ELETRÔNICo Ns

xxxx/2022-sRP, foi elabc|ari

maneira independente (pelo licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou eill partc, (lire:,
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de lato rio PREI.
ELETRÔNICO Ne X)íXX/2022-SRP, por qualquer meio ou por qüalquer pessoa;

B) A intenção de apresentar a propostâ elaborada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO Ne XXXX/2022-Si..r

não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de Íato do PREG/.3
ELETRÔNICO Ns X)«X/2022-SRP, por qualquer meÍo ou por qualquer pessoa;
C) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa,

influir na decisão de qualquer outro p:r tjri,)i

porencial ou de fato do PREGÂO EImRÔNICO Ns XXXX/2022-SRP quanto

a participar ou não da reli

licitação;

D) Que o conreúdo da proposta âpresentâda para participar do PREGÂO ELETRÔNICO Nq XXXX/2022.SRF L:r
será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro particil)iri..
porencial ou de iato do PREGÂO ELETRONICO Ne XXXX/2022-SRP antes da adjudicação do objeto da refr'

,

licitação;

E) Que o corrteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÂO ELETRONICO Ne XX)O(/2022-SRP r,
loi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recehido de qualquer integrafrt:
município de

ul

antes da abertura oficial das prôpostas; e

F) eue está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e intbrmaçi
para firmá-la.

DE 2()

REPRESENTANTE LEGAL

t

l:;c\)a:\
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ANExo v - nEcr"euçÃo Do poRTE DA EMeRESA (MrcRoEMpREsA ou EMrRESA DE pEeuENo
pREcÃo

rretnôuco

Ns

poilii

xxxx/z0zz-sRp

[Nome da empresa], [qualificação: tipo de sociedade (LTDA, S.A, etc.), endereço completo, inscrita no c]lpj
ns IXXXX], neste ato representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portâdor da carteira de

s, )l

identi

.,

nq [XXXX], inscrito no CPF sob o ne [IJfiX], declara, sob as penalidades da lei, que se enquadra cr,;
microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3e da lei complementar ne 123 de l.i

v

dezembro de 2006, estando apta a

fruir

os beneÍicios e vantagens legalmente instituídas por não se enquad!'ar

Irl

nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4e do art. 3q da lei complementar nq 123 de 14 de dezernblo :li
2006.
declaro, para fins da LC 123/2006 e suas alterações, sob as penalidades desta, ser:

{ ) Microempresa - receita

bruta anual igual ou inferior

a

360.000,00 e estando apta a fruir os benefÍci,r,

vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4u do i: r3e da lei complementar nq

123/06 alterada pela LC L47 /2074.

(

) Empresa de pequeno porte - receita bruta anual superior a 360.000,00 e igual ou iníerior a 4.800.000
valores , estando apta a fruir os beneficios e vantâgens legalmente instituídas por não se enquadrar em n('n n
das vedações legais impostas pelo § 4e do art. 3e da lei complementar ne 123/06 alterada pela LC"l47 /?01+.

observações:

.

I
esta declaração poderá ser preenchida somente pela licitante enquadrada como me ou EPP, nos tenros dir

723, de 1,4 de dezembro de 2006;

\r/ .

a não apresentação desta declaração será interpretada como não enquadramento da licitante como

ire

oL:

l

nôs termos rla LC ne 723 /2006, ou a opção pela não utilização do direito de tratamento diferenciado.

LOCAL

I

D,!,

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEOAL
NOME E ASSINATURA DO CONTADOR
(NO CASO DE ME E EPPJ
CPF: X/ü.XXX.XXX-)fi
CRC:

lsoitli
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