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, EDTT4LPREGÃO ELETRoNTCO - REGTSTRO DE PREçOS PARA SERVrçOS
PREGAO ETETRONICO NS 9/2022-OO8.SRP
PROCESSO ADMINISTRATIV O N9 9 / 2022-OO8-SRP
DATA DE ABERTURA: 07 /03/2022
MODO DE DISPUTA: ABERTO

O I,TUT.IICÍPIO DE ELDORADO DOS CARAJÁS, TORNA PÚBLICO, PARÂ CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS,

QUE A PREFEITURA MUNICIPAL, REeI,IzaR.Ií LICITAçÂO, PARA REGISTRO DE PREçoS NA MoDALIDADE
pREGÃo, NA FoRMA u,rrnôurcÀ coM cRITÉRro DE |ULGAMET{To MEN0R pREÇo poR rrEM, Nos
TERMOS DA LEI N9 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DO DECRETO N9 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE
2OI9, DO DECRETO N9 7.746, DE 05 DE IUNHO DE 2OI2, DO DECRETO N' 8.538, DE 06 DE OUTUBRO DE
2015, DECRETO 7892, DECRETO NS 9.488/18 APLICANDO.SE, SUBSIDIARIAMENTE, A LEI N9 8.666, DE 21
DE luNHo DE 1993, e ls ExlcÊwcns ESTABELECID.{S NEsrE EDITAL. LEI coMeLEMENTAR Ne 123106 E

t47 /zot4, SUBSIDIARIAMENTE, pEUt LEI Ns 8.666193 E DEMAIS reclslnçÂo, soB AS coNDtçÕEs
ESTABELECIDAS NEsrE ATo coNvocatónlo r etnxos.

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

monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica
wrÀ'w.portaldecompraspublicas,coin.br. O servidor tcrá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o
processo licitatórÍo; receber, examinar e decidir as inrpugnaçties e consultas ao edital, apoiado pela sua equipe
responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da propostâ com
os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de habilitação;
receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão;
indicar o vencedor do certame; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente
instruído a autoridade responsável pela adjudicação e propor a homologação.

PREFEITURÁ MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJ S

SIGILOSO

1. DO OBJETO,

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para SISTEMA DE RXGIIiIRO DE

PREçO PARA CONTRÂTAçÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIçO DE LOCAÇÃO DE MIIQUINAS

PESADAS E CAMINHÔES MICB,O ÔNIBUS E DEMAÍS YEÍCULOS PARA ATENDER DIVERSAS

SECRETARIAS DO MUNICÍP|o DE EI-DORAITo DO CARAJÁS, de acordo com as especificaçÕes, conridas

no anexo I - Termo de Referênciaa
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ÓRGÂos INTERESSADoS: 
,

DATA E HORA DE INICIO DAS
PROPOSTAS:

12H:00 M DO DtA21 /C2/2022 (HORÁR|O DE BRASÍLrA)

DATA E HORÂ LIMITE PÂRA
IMPUGNAçÂO:

12H:00 M DODtA03/03/2022 (HORÁRrO DE BRASÍLrA)

DATA E HORA FINAL DAS PROPOSTÁS: 08H:00 M DODlAOT /03/2022 (HORÁRrO DE BRASÍLrAJ.
DATA DE ABERTURA DÁS PROPOSTAS -

SESSÃO PÚBLICA:
LOCAL: ld

vÀl,oR oRçADo

MODO DE DISPUTA

O8H:01 M DODIAOT /03/2022 IHORÁRIO DE BRASÍLIA).

ABERTO



i:,!' '-riii
Etdiiiâilo

do Carqiás
PREFEITURA DE ETDORADO DO CARAIÁS

DEPARTAMENTO DE LICITAçÃO

1.2. A licitação será dividida em ITEN§ conforme tâbela constante do Termo de Referência, facultando-se ao

licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

1.3, O critério de iulgamento adotado será o menor preço do ITEM, observadas âs exigências contidas neste

Edital e seus Anexos quanto às especificações do obicto.

1.4. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ORGÂO PARTICIPANTES.

1.4.1 - O órgão gerenciador será PREFEITURA DE ELDORADO DO CARÁlÁS/PA.

1..4.2 - Será pârticipante o seguinte órgão:

1.4.2.1- - Prefeifira Municpal de Eldorado do Carajás e diversas sccretarias.

Z, DORBÊISTRODEPTEçOS

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões sâo as que

constam da Minuta da Ata de Registro de Preços.

3. DO

3,1. O Credenciam"nto a á ni*f básico do Regisrro Cadastrâl no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS que permite a

participação dos interessados na modalidade LICITATÓRlA PREcÃo, em sua FoRMA ELETRÔNICA.

3.2. O cadastro deverá ser feito no Portal de Compras Públicas, no sitio www.portaldecompraspublicas,com,br:

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

representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este

Pregão.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assui-ne como

firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu

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

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

3.5, É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no PORTAL DE COMPRAS

PUBLICAS e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder,

imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem

desatualizados.

3.5.1.4 não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da

habilitação

4. DA PARTICIPAçÂO NO PREGÃO.

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta

licitação, 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, para as

sociedades cooperativas mencionadas no ârtigo 34 da Lei ne 11.488, de 2007, para o microempreendedor

individual - MEI, nos Iimites previstos da Lei Complementar ne 123, de 2006.

4.3. NÂo poDERÃo pARTrcrpAR DESTA LrcrTAÇÀo oS TNTERESSADoS:

4,3.1, Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigen
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4.3.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu[s) anexo(s);

4,3.3, Estrangeiros que não tenham representação Iegal no Brasil com poderes expressos para receber citação e

responder administrativa ou judicialmente;

4.3.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9q da Lei ne 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 esteiâm reunidas em consórcio;

4,3.7.Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão ns

7 4 6 / 20 1. 4 -T CU -Plenârio).

4.4. COMO CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÀO, A LICITANTE ASSINALARÁ "SIM" OU "NÀO" EM CAMPO

PRóPRIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, RELATIVO ÀS SECUINTES DECLARAÇÕES:

4.4,1.Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3" da Lej Complementar nq 123, de 2006, estando apta a

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

4.4.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a

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

4.4.1.2. Nos itens em que a t,articipação 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 ao tratamento

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

porte.

4.4.2. Que estii ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

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

conformidade com as exigências editalícias;

4.4,4. Que inexistem fatos impeditivo:r para sua habilitaçào no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar

ocorrências posteriores;

4.4.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso 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", XXXIII, da

Constituição;

4.4.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente.

4.4.7.Q]ue não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado,

observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1s e no inciso III do art. 5p da Constituição Federal;

4.4,8. Apresentar o Sistema de Cadastro UniÍicado de Fornecedores SICAF. funto a documentação de

habilitação devidamente atualizado.

4.5. A declaração falsa relativa ao curÍIprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em

lei e neste Edital.

s.,ir& ryope{§ryDocüü§ !ú§D§HÁB&I!ríÂo. ,::ii,:,,:,,

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitântemente com os

Oo.r."n,o. r" n a data 
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horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de

envio dessa documentação.

5,2, O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de

chave de acesso e senha.

5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda

que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do arr 43, § 1q da LC ne 123, de 2006.

5.4. Incumbirá âo licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão,

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

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.5, Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de

habilitação anteriormente inseridos no sistema;

5.6. Não será estâbelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificâção entrê âs propostas apresentadas, o que

somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negclciação e.iulgamento da proposta.

5.7. Os documentos que compõem a proposta e a hâbilitação dô licitante melhor classiÍicado somente serão

disponibilizados para avaliação do[a) Pregoeiro(aJ e para acesso público após o encerramento do envio de Iances.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA.

6.1. O LICI'fANTE DEVERÁ F]NVIAR SUA PROPOSTA MEDIANTE O PREENCHIMENTO, NO SISTEMA ELETRÔNICO.

DOS SEGUINTES CAMPOS:

6.1.1.Valor unitário e total para cada item, em moeda 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 especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos opeiacionais, encargos previdenciários, trabalhistas,

tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou Índiretamente nâ prestação do serviços.

6.4. Os preços ofertâdos, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade

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

outrorpretexto.

6.5. O prazo de validade da propostá não será inferior a 90 (Noventa) DIAS, a contar da data de sua apresentâção.

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações

públicas, quando participarem de licitações públicas;

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

fantasia que venha indicar a mesma.

7. DÁ ABERTURÁ DA SESSÃO, CLÂSSTFTCAçÁO DAS pROPOSTAS E FORMUT,ÂÇÂO DE LANCES.

7'1. A aberturâ da presente licitação clar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário c

local indicados neste Edital.

llljtls 4!20 'potc quelcctosveionj e sclbotl.. õ n)oo do StNpL'rR lez 6L

Rua dâ Rio venTlelho ô 01 - CenÍo - km 100, CEP: 68524-000 - Etdorado do Cârajás/PA



Etdtíiâilo
do Carqiás

PREFEITURA DE ETDORADO DO CARAJÁS

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

7.2, O(a) Pregoeiro(aJ verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não esteiam

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

especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

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

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentâda 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 deÍinitivo em sentido contrário, levado

a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estâs parüciparão da fase

de lances.

7.4, O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o(aJ Pregoeiro[a) e os licitantes.

7.5. Iniciada â etapâ competitiva, os licitantes deverão encamÍnhar lances exclusivamente por meio do sistema

eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1. O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de iicitação indicada no preambulo deste edital.

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

regras estabelecidas no Edital.

7.7, O licitante somente poderá oíerecer lance de valor inferior ou maior percentual de desconto superior âo
último 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 relação aos

lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 10,00 (DEZ) REAIS.

7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20J segundos e o

intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente

descartados pelo sistema os respectivos lances.

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

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 prorrogada

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da

sessão pública.

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

sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances

intermediários.

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

automaticamente.

7.14. Encerrada a fase competitiva sem que haia a prorrogação ãutomática pelo sistema, poderá a pregoeiro,

assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da

consecução do melhor preço.
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7.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser

desconsiderados pelo(a) Pregoeiro(a).

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

primeiro.

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

lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7,18, No caso de desconexão com o(al Pregoeiro[a), no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.19. Quando a desconexão do sistema eletrónico para a pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a

sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do(al Pregoeiro(al aos

participantes do certame, publicada no Portal de Compras Públicas,

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

será reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo(a) Pregoeiro(a) aos

participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.20. Câso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua propostâ.

7,21, Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma

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

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

participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta íor empresa de maior porte,

assÍm como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC na 123, de 2006,

regulamentada pelo Decreto na 8.538, de 2015.

7.22, Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na

faixa de até 50/o (cinco por cento] acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a

primeira colocada.

7.23. A melhor classiÍicada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para

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

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

7.24. Caso a mÍcroempresa 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 naquele intervalo de 5%r (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo

direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.25. No caso de equivalência dos valores apresentâdos pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se

encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se

identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oíerta.
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7.26. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o

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

conforme regulamento.

7.27. A ordem de apresentação pelos Iicitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que

só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lancesJ, ou entre lances finais da fase fechada do

modo de disputa aberto e fechado.

7,28, Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no Art. 3q,

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

7.28.1, Produzidos no país;

7.28.2, Prodvidos por empresas brasileiras;

7.28.3. Produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

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

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

previstas na legislação.

7.29. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas

empatadas.

7.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o(al pregoeirofa) deverá encaminhar, pelo sistema

eletrônico, contrâproposta ao licitante que tenha âpresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor

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

7,30.1. A negociação será realizada por meio do slstema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7,30.2. O(al pregoeiro(a) solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (DUAS) horas, envie a

proposta adequada ao úitimo 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.

S. DÂáCEITÂBtr,IDâDB DAPROFOSTÂ VETSCEI'ONÀ

8.1, Encerrada a etapa de negociaçâo, a pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à

adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em lelação ao máximo estipulado para contratação neste Edital

e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7q e no § 9o do art. 26 do Decreto n.0

70.024 /20L9.

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

fixado (Acórdão ns 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

A proposta que apresentar preço manifestamente inexequível, de acordo com o Art.48, combinado com o inciso X,

Art.40 e § 3q do Art. 44 da Lei n.e8.666 /93 poderá ser oportunizada no prazo de 2 fduasJ horas, a demonstração da

viabilidade dos valores ofertados, através de planilha de composição de custos, conforme precedentes do Tribunal

de Contas da União - Acórdãos n". 2.528/2072 (Relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho) ,571/201,36
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(Relator Ministro Beniamin Zymler', 1.92/2013 (Relator Ministro Raimundo Carreiro) e 3.092/2014 (Relator

Ministro Bruno DantasJ, e súmula 262 doTCU.

8.2.1, Considera-se inexequÍvel a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de

valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos

encargos, ainda que o ato convocatório da lici'.ação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se

referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à

totalidade da remuneração.

8.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade

das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam â suspeita;

8,4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessâo pública para a realizaçáo de diligências, com vistas ao

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

no mínimo, VINTE E QUATRO HORÁS DE ÂNTECEDÊNCIA, e a ocorrência será registrada em ata;

8.5. O(a) Pregoeiro(al poderá convocar o licitante 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(aJ por solicitação escrita e justificâdâ 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(aJ Pregoeiro(al, destacam-se os que contenham as

características do serviços a serem ofertados quando couber, tais como mârca, modelo, tipo, fabricante e

procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostás,

encaminhados por mejo eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo(a) Pregoeiro(a),

sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

8.5.2.1, Os licitantes 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 mânuseio, quando for o caso.

8.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(al Pregoeiro(a) examinará a proposta ou lance

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

8.7. Havendo necessidade, o(aJ Pregoeiro(aJ suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para

a sua continuidade.

8.8. O[aJ Pregoeiro(a) poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contrapropostá ao licitânte que

apresentou o lance mais vantajoso, com o Íim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em

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, poderá

negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

8.8.2.4 negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

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

proposta não for aceita, e antes de a Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da
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eventual ocorrênciâ do empate ficto, previsto nos ârtigos 44 e 45 da LC ne 123, de 2006, seguindo-se a disciplina

antes estabelecida, se for o caso.

8.10. Após a fase de lance, poderá ser solicitado no chat pelo pregoeiro, que as empresas que já possui itens

arrematado, venha comprovar a exequibilidade do iten, antes mesmo de inserir a proposta readequanda, o não

cumprimento acarretara na descalsificação do fornecedor no processo.

8.11. Encerrada a análise quanto à aceitâção da proposta, o(a) pregoeiro(al verificará a habilitação do licitante,

observado o disposto neste Edital.

9. DÂ HABILTTÀç.riO.

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada

em primeiro lugar, a pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação,

especialmente quanto à existência de sanção que irnpeça a participação no certame ou a fi.rtura contratação,

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 Inidôneas e Suspensas - CEIS e o e o Cadastro Nacional de Empresas

Punidas - CNEP (www.nortalda tlanspa rcncia.gov.br/ );

9.1.3,Cadastro Nacionâl de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo

Conselho Nacional de Justiça (www.cn j.jus.br/implobidade_admf consultar_requerido.php ).

9.1,4, Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU

httus;//contas.tcu.eov.br/ords/Pp=1 660:3:0

9.1,5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majorilário,

por força do artigo 12 da Lei n" 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela

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

intermédio de pessoa jurídica da qual seiâ sócio majcritário.

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

Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no

Relatório de Ocorrências Impeditivas lndiretas.

9,1.5.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos socieúrios, linhas de fornecimento

similares, 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 Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de

participação.

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

previsto nos arts.44 e 45 da Lei Complementar ne 723, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida

para aceitação da proposta subsequente.
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9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do PORTAL

DE COMPRAS PUBLICA§ em relação à habilitação .iurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação

econômÍca financeira e habilitação técnica.

9.2.1. É dever do licitante atuaiizar previamente as comprovações constantes do PORTAL DE COMPRAS

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

apresentâção da proposta, a respectiva documentação atualizada.

9.2.2. O descumprimento do subitem aclma implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios

eletrônicos oficiâis emissores de certidões feitá pela Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(sJ certidão(ões)

válida(s), conforme art.43, §3q, do Decreto 10.024, de 2019.

9.3, Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação

daqueles exigÍdos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital,

via sistema, no prazo de O2 (DUAS) HORAS, sob pena de inabilitaçâo.

9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos

documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

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

permitidos.

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante 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 matriz e filial com diferenças 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. HABILITAçÃO JURÍDICA:

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

Comercial da respectiva sede;

9.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor

Individual - CCMEI, cuia aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio

www.portaldoempreendedor.gov.br:

9.8.3,No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na runta Comercial da respectiva

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

9.8.4.lnscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem

sede â matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
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9,8.S. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do

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

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

aprovou, devidamente arquivado na funta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da

respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 1.07 da Lei ne 5.764, de 7971;

9.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

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

9.8,9.Certidão de enquadramento de micro empresa ou empresa de pequeno porte emitida pela juntâ

comercial do estado da empresa;

9.9. REGUII\RIDADE FISCAL E TRABALI{ISTA:

9.9.1. CNPJ - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas

juntamente com o QSA, conforme o caso;

9.9.2.Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentaçâo de certidão expedida

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil [RFB] e pela Procuradoria-Geral da Fazenda

Nacional (PCFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas

administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Con.iunta nq 1.751, de

02 /10 /2014, do Secrelário da Receita Federal do Brasii 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 apresentação de

certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do TÍtulo Vll-A da Consolidação das Leis do

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

9.9.5. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa conjunta ,unto aos 'Iributos

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 Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa junto aos Tributos

Municipais, Certidão Negativâ da Dívida Ativa e alvará de funcionamento, emitida pela Secretaria da Fazenda

Municipal onde a empresa for sediada;

9.9.7. Declaração de adimplência fornecida pela Secretaria de Administração do Município de Eldorado do

Caraiás, a mesma poderá ser solicitada através do email. administracao(ôeldoradodocarâias.pa.eov.br A

mesma será disponibilizada em ate 02 dias antes da data da abertura do certame.

9.9.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno

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

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

9.10. QUALIFICAçÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.
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9.10.1. Certidão Negativa de falência, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei no 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 do Tribunal de lustiça do Distrito Federal e dos Territórios, com vigência na datâ do certame.

9.10.3, Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado do domicilio ou sede da licitante emitida nos

últimos 60 dias;

9.10.4. Certidão Especifica da Junia Comercial do Estado do domicilio ou sede da licitante emitida nos últimos

60 dias;

9.10,5. 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 sua substituição por balancetes

ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3

(três) meses da data de apresentação da proposta;

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

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

9.10.5.2. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

9,10.5.3, Caso o licitante seia cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última

auditoria conúbil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei ne 5.764, de 1971, ou de uma declaração,

sob as penas da lei, de que tál auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;

9.10.5,4. Devera apresentarjunto ao balanço o termo de abertura e encerramento do mesmo.

9.10.5.5. Certidão de regularidade do contador dentro do prazo de validade

9.10.6. A comprovação da situação financeira da empresa será constatâda mediante obtenção de índices de

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

das [órmulas:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG=

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Total
SG=

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Circulante

LC = Passivo Circülante

9.10.7. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (umJ em qualquer dos índices de Liquidez

Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a

Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de

10olo (dez por cento) do valor estimâdo da contraLação ou do item pertinente.

9.1 1. QUALIFICAçÂO TÉCNICÁ.
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9,11.1. Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em características,

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

jurídica de direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá este ser com firma

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

podendo a administração solicitar diligencia nos mesmo.

9.l1..z.Será cobrado que a empresa apresenta no atestado um percentual mínimo de 400/0 (quarental do

quantitativo para os itens, Locação de Caminhão Basculante Truck (minimo de 400/o mês na somatória

referente ao quantitatico do termo de referencia). Locação de Caminhão Toco carroceria Aberta (minimo de

400lo mês na somatória referente ao quantitatico do tenno de referencia), Locação de Moto Niveladora (minimo

de 4070 horas referente ao quantltatico do termo de referencia), Locaçãode Retro Escavadeira Hidraulica

(minimo de 400lo horas referente ao quantitatico do termo de referenciaJ, Locação de Trator D6(minimo de

400/o horas referente ao quantitatico do térmo de referenciaJ, Locação de Pá Carregadeira (minimo de 40%

horas referente ao quantitatico do termo de referenciaJ.

9.11.3. Comprovação que a empresa possui um Engenheiro em seguração do trabalho no quadro técnico dâ

empresa devidamente registrado no CREA ou através de contrato de prestação de serviço, no qual devera

comprovâ o vinculo .iunto a empresa.

9.11.4. Declaração que desponibilizara as Maquinas ou veículos no prazo de 48 (quarenta e oito horas) a partir

da sua do recebimento da ordem de serviço.

DEMAIS DOCUMENTOS OBRIGATÓNIO ;UUTO A HABILITAçÂO 

'URÍDICAProposta de preços; [apresentar em papel timbrado da empresa).

Declaração de sujeição às condições estábelecidas no edital e de inexistência de fatos supervenientes impeditivos

da habilitação; (apresentar em papel timbrado da empresa).

Declaração nos termos do inciso UXIII, art. 7q da constituição federal; (apresentar em papel timbrado da

empresaJ.

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

Declaração do porte da empresa; (apresentar em papel timbrado da empresa).

Declaração de idoneidade; (apresentilr em papel timbrado da empresaJ.

Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação; [apresentar em papel timbrado da empresaJ.

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

qualificada como microempresâ ou {rmpresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a

todas as demais edgências do edital.

9,12.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

9.13. Caso a proposta mais vantájosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de

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

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

lssics alta. 'Pürc que lodos vqafi. e sotbor1.. o noo do S!:NHOi? f.'z lstc .

Rua da Rio vermelho o 01 - Centro - km 100, CEP: 68524-000 - Eldorado do Carajás/PA tl



rf '!i§i

Etdtíiâilo
do Carqjás

PREFEITURA DE ETDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTO DE LICITAçÃO

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

quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.14. A não-regularizaçã,o fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do

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

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

de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será

concedido o mesmo prazo para regularização.

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

sessão, informando 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 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

nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nq 1.23,

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

9.18. Constatâdo o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

10, DO ENCÂIIINHÁ}'ENTO DA PROPOSTA VEÍ{CEDOÍG.

10.1, A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (DUAS) HORAS a

contar da solicitâção da Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

10.1.1,Ser redigida em língua portuguesa, digitada, ern 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 agência do Iicitânte vencedor, para Íins de pagamento.

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

do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

10.2.1.Todas as especiÍicaçôes do obieto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fâbricante e

procedência, vinculam a Contratada.

10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor uniúrio em algarismos e o valor

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

10.3.1. Ocorrendo divergôncia entre os preços unitátiôs e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de

divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10,4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitadâ, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas

de preço ou de qualquer outra condÍção que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de

desclassificação.

10.5' A proposta deverá obedecer aos termos deste Editâl e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não

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 complementares estarão

disponíveis na internet, após a homologação
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10.7. A administração quando entender que os valores estão inexequível poderá solicitar eventuais empresas a

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 pedir a

desistência do mesmo podendo ser penalizada na forma da lei.

11. DOS

11.1, Declârâdo o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista 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 licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is)

decisão[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 motivação

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

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

de admissibilidade do recurso.

l,,2.Z. A falta de manÍfestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência

desse direito.

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

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

apresentarem contrarrâzões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa

de seus interesses.

11.3. O acolhimento do recurso invâlida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.4.0s autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste

Edital.

12. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA.

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 realização da sessão

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

anulados e os que dele dependam.

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 comprovar a regularização fiscal e

trabalhista, nos termos do art. 43, §1s da LC nç 723 /2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos

imediatamente posteriores ao encerramento da etâpa de lances.

12,2. Todos os Iicitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

t2,2.1. A convocação se dará por meio do sistema eleü'ônico ("chat"J, ou e-mail, ou de acordo com a fase

procedimento Iicitatório

isajeS 41.2C 'lratc aúe la3asrelani e s2ibrfi a olaa dc st-NliOR lez ]/jia

Rua da Rio vermelho o 0'1 - Centro - km 100, CEP: 68524-000 - Eldorado do Cârajás/PA

PREFEII'URA DE ELDORADO DO CARAIÁS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



\,
..F \-

Eldõiâilo
do Carqiás

PREFErI'UR.A DE ELDORADO DO CARA,ÁS
DEPARTAMENTO DE TICITAçÃO

12.2,2, A convocação feita 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.

14. DA GARAIITIA DE'EXICUçÁO. 'i i'

14,1. Não haverá exigência de garantia de execuçao para a presente contratação

15. DA ATA DEIREGIS?RO DE PREçOS. ,llr

15,1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de até 24 (vintee quatrol horas, contados

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

nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 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 correspondência postal com

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

dias uteis, a contar da dâtâ 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 sofrera

sanções administrativas conforme a lei.

13. DA ADJUDTCA9ÂO E HOMOTOGAÇÃO.

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por âto do(aJ Pregoeiro[a], caso não

haja interposição de recurso, ou pela âutoridade cornpetente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

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

procedimento licitatório.
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16. DO TEntO D§ COlrrnm ou trsrnurqrro EgurvAlJx{rE

16.1. Após a homologaçào da licitaçâo, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou

emitido instrumento equivalente.

16.2, O adjudicaúrio terá o prazo de 05 (CINCO) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para

assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equiyalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta

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

Ed ital.

16.2,1. Alternativamente à convocaçâo para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura 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.

16.2.2.O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação

justificada do adjudicatário e aceita pela Admlnistração.

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

reconhecimento de que:

16,3.1. Referida Nota eslá substituindo o contrato. aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as

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 contratâda reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei ne

8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 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 contratação a Administração realizarâ consultas pâra identificar possível suspensão

tempo;ária 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 art.29, da Instrução Normativa ne

3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6e, III, da Lei np 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao

CADIN.

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

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

16.6.1. Na hipótese de irregularitlade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no

prazo de até 05 (cincoJ 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 de

habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata

de registro de preços.

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

se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das

PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJÁS

DEFARTAMENTO DE TICITAçÃO
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sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitânte, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem

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

documentos complementâres e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

17. DO REAJUS?ÁMENTO EM SENTIpO GERAT.

17.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo de

Referência, anexo a este Edital.

18. DO R.ECEBIMENTO DO OBIETO E DA FISCATIZAçÂO.

18.1. Os criterios de re, elrimento e aiertrçào do obieto e de liscalizJçio estào p|cvislos ní, Termo de Re[eréncir.

DÁS OBRIGÁçÔES DÂ.CONTRAIANTE E DTl CONTRATADA.

19.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

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

21. DÂS SANÇÔES ADMINTSTRATMS.

21.1. Cometc infração adminjstrative, nos termos da Lei na 70.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

21.1.1,Não assinar o termo de contrato 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 preços, quando cabível;

21.1.3. Apresentar documentação falsa;

21,1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

21.1.5. Enserar o retardamento da execução do objeto;

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 objeto deste certame suieltará a empresa, a

iuízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 70o/o (dez

por cento), conforme determina o art. Nq 86, da Lei Ne 8666/93.

Zl.2.l. A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratadâ possuir com a Prefeitura

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

as multas previstâs.

21.3. A inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, as seguintes

sanções administrativâs, nos termos do artigo Nq 87, da Lei Nu 8.666/93:

a) Advertência por escrito;

b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 200lo (vinte por cento) sobre o valor total

do contrato;

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com â Prefeitura Municipal de

Eldorado dos Caraiás, por prazo não superior a 02 (dois] anos, sendo que em caso de inexecução total, sem
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justificâtiva âceitâ pela Administração da Prefeitura Municipal de Eldorado dos Caraiás, será aplicado o limite

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

d) Declaração de inidoneidade parâ licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos

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

penalidade, de acordo com o inciso IV do art. Ne 87 da Lei Nq 8.666/93, c/c art. Ne 7s da Lei Nq 10.520/02 e art. Nq

14 do Decreto Nq 3.555/00.

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

intimação, podendo a 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 na lmprensa Oficial, as sanções administrativas previstas neste edital, inclusive a

reabilitação perante a AdminÍstração Pública.

2L,6. DA FRAUDE E DA CORRUPçÂO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus

fornecedores e subcontratados, se admitida à subcontratâção, o mais alto padrão de ética durante todo o processo

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

21.6.1. PARA OS PROPÓSITOS DESTA CLÁUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTES PRíTICAS:

a) PR/íTICA CORRUPTA: Oferecel dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o

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

b) PRíTICA FRÂUDULENTA: A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de

licitação ou de execução do contrato;

c) PRIíTICA CONLUIADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitântes, com ou sem o

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

artiÍiciais e não-competitivos;

d) PRríTICA COERCITIVA: Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua

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

e) PRríTICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações

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

apuração de alegações de prática prevista acima; atos cu,a intenção seja impedir materialmente o exercício do

direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeçào.

22. DA DE RESERVÂ.

22,1. Ap6s o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta

do licitante mais bem classiÍicado.

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

ao licitante melhor classificado.

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

estes serão classificados segundo a ordem dâ última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.
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24.1, Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistemâ eletrônico
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22.4, Esta ordem de classificação dos Iicitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será

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

previstas nos arti gos 20 e 21do Decreto no 7.892/2013.

23. DA IMPUGNÂçÃO ÀO EI}ITÂJ. E DO PEDIDO DE E§CIáRECIiIENTO.

23.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data des:gnada para a abertura da sessào pública, qualquer pessoa poderá

impugnar este Edital.

23.2. A IMPUGNAÇÂO DEyERí ser realizada EXCLUSMMENTE por FORMA ELETRÔNICA no sistema

www.portaldccomnraspublicas.com.br.

23.3. Caberá o[a) PregoeirofaJ, auxiiiado 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 impugnação.

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 o[a]

Pregoeirofa), até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente

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

www,portaldecomnraspublicas.com.br.

23.6. O(a) pregoeiro(a) responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (doisJ dias úteis, contado da

data de recebimento 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.2L parágrafo 4s, da Lei8.666/93.

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

pregoeiro[a], nos autos do procesr;o de licitação.

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

administração.

23,9. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral,

serão cadastradas no sítio wrllr,.oortaldecomorasoublicas.com.br. sendo de responsabilidade dos licitantes, seu

acompanhamento.

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

que estelam subscritas por representante não habi[Edo legalmente ou não identificado no processo para

responder pela proponente.

23.11. A petição de impugnação apresentada po!' 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 social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração

pública ou particular (instrumento dc mandato com poderes para impugnar o Editall.

/
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24.2. Nào havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na

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

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

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

- DF.

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

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

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

24.5, A homologação do resultado deÍ;ta licitação não implicará direito à contratação.

24.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre

os interessâdos, 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 apresentação de suas propostâs e a Administração

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

processo licitatório.

24.8. Na contagem 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 em dias de expediente na Administração.

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

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

24,10. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos

apresentados em qualquer fase da licitação.

24.10,1, A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações 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 prejuízo das demais sanções cabíveis.

24,11. Em caso de divergência entre disposições deste Editál e de seus anexos ou demais peças que compôem o

processo, prevalecerá as deste Edital.

24.t2. A Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás, poderá revogar este Pregão por razões de interesse

público decorrente de fato supen'eniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por

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

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

24,12,1, A anulação do pregão induz à do contrato.

24,\2,2. A anulação da Iicitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.

24,13, É, facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a

esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada â inclusão posterior de informação ou de documentos que

deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

isaias al.z1. 'poro que todos vejanl. e soibafi a núo ac STNHOR íez isÍc .'
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O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.oortaldecomnraspublicas.com.br. e

também poderão ser lidos e/ou obtidos na Sala de Reuniões com a Equipe de Pregão, 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 vista franqueada aos interessados.

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

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS;

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONOIçÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE

INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDI'I'IVOS DA HABILITAÇÀO;

ANEXO IV. MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII, ART. 79 DA CONSTITUIÇÀO FEDERAL;

ANEXO V - MODELO DE DECLARAçÃO DE ELABORAÇÂO INDEPENDENTE DE PROPOSTA;

ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA;

ANEXO VII - MODELO DE DECLARAçÃO DE IDONEIDADE;

ANEXO vIrr - DECLARAÇÃO DE CUMPRTMENTO DOS REQUTSTTOS DE HABTLTTAÇÂO;

ANEXO IX - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;

ANEXO X - MINUTA DO CONTRATO;

Eldorado do Carajás - PA 17 de Fevereiro de 2022.

ira Costa
Pregoeiro Municipal

lsoics 41.20. 'l'üc que lcíros r,gonl e soilefi a qoo co StNHOia íez $to '
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TERMo ng RnrERÊNcn

1.1. A presente licitação tem por objeto SISTEMA DE REGISTRO DE PREçO PARA CONTRATAçÂO DE

EMIRESA pREsrAçÂo DE sERvrço oE rocaçÃo DE MAeutNAs eESADAS E cAMINHÕES l{rcno-ôNlsus e

oEuels vEÍcuLos pARA ATENDER DIvERsAs SECRETARIAS oo uuluciplo DE ELDoRADo oo clnq,lÁs,

conforme especificações e quantidades discriminadas neste Termo de Referência.

PREFEITURÂ MUNICIPAL:

0 Município de Eldorado do Carajás tem uma grande extensão territorial onde grande parte dos acessos

são por meio de estradas vicinais sem pavimentação poliédrica ou asfáltica, onde a manutenção deve

ocorrer periodicamente para mantê-las em condições de uso. Para tanto, necessitamos de equipamentos

(máquinas pesadas) e caminhões em quantidade suficiente. O Município dispõe em sua frota caminhões,

outrora em número insuficiente quando da necessidade de abrir várias frentes de trabalho para atender

as demandas em épocas de produção rural elevada e temporadas de chuvas. Os veículos são necessários

para transporte decascalho, terra, pedras, entre outros materiais para a finalidade descrita, podendo

ainda até transportar equipamentos que é a necessidade do caminhão tipo "prancha". Para tal, necessário

se faz a contratação de caminhões para suprir as tarefas.

Ainda, serão executados serviços de terraplanagens; abertura, conservação, drenagem e revestimento de

estradas de acesso; realizaçáo de drenagens, sem fornecimento de material, transporte de cascalho,

material pétreo e similares; realização de aterros, serviços de limpeza, abertura de valas e demais

serviços com fins ambientais; também serão realizados outros serviços não especificados anteriormente,

quando os quais atendam as finalidades e objetivos da correta e eficiente realização de serviços com fim

ao atendimento. Também são necessários caminhões para atuar junto com as máquinas e equipamentos

que atendem este programa.

fustifica-se ainda a contratação, a necessidade que a Administração possui para os serviços rotineiros

abrangendo a conservação e manutenção de estradas vicinais, onde os equipamentos de propriedade do

Município são em número insuficiente para atender toda a demanda, uma vez que o Município possui

uma grande extensão de estradas vicinais câscalhadas que necessitam de manutençào e reparos

periódicos devido às ações climáticas, tais como época de chuvas e período de safra/colheitas, há a

necessidade de abertura várias frentes de trabalho parar atender a demanda dos serviços a serem

executados, sendo que alguns deles em forma de urgência.

;soios 4lzc 'Poto qre lcdos ve,;ofi e sqiban a r*ôo Lio Sf NHÕR Íez tsto
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Conforme lustificada as necessidades descritas para atendimento do interesse público, para tal,

necessário se faz a contratação dos serviços. Dessa forma, o objetivo principal é manter as estradas

vicinais em perfeitas condições de uso para o escoamento dos produtos produzidos pelos agricultores, a

trafegabilidade em segurança da população que as utilizam.

Conforme justificada as necessidades descritas para atendimento do interesse público, para tal,

necessário se faz a contratação dos serviços. Dessa forma, o objetivo principal é manter as estradas

vicinais em perfeitas condições de uso para o escoamento dos produtos produzidos pelos agricultores, a

trafegabilidade em segurança da população que as utilizam.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO:

A secretaria Municipal de Administração no intuito de procurar melhorias tal como suporte a diversas

secretarias vem solicitar a contratação de veículos tipo micro ônibus, para dar suporte em viajem

municipais e intermunicipal no intuito de melhorias na qualidade de vida dos munícipes do município de

Eldorado do Carajás. Conforme justificava a necessidade descrita para atendimento do interesse público,

para tal, necessário se faz a contratação dos serviços.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:

A Secretaria Municipal de Educação de Eldorado do Carajás, no Íntuito de melhorias nas condições de dos

seus ambientes principalmente em seu período chuvoso venhamos solicitar a conratação do serviço de

limpeza de fossa séptica, é considerado um serviço essencial, iá que tem o intuito de proteger as pessoas

e o meio ambiente da contaminação e doenças provenientes dos dejetos humanos, evitando o

lançamento dos mesmos, nos rios ou lagos ou até mesmo à superfície do solo. O serviço de limpeza

dessas fossas e contribui para que não interrompam as suas respectivas funcionalidades. A falta deste

serviço pode gerar grandes transtornos, acarretando ate interdição das mesmas e ações iudiciais, devido

à insalubridade dos locais.

Tendo em vista a eventual possibilidade de abertura de um certame licitatório venhamos reitera nosso

pedido para que seja juntado a esta demanda a locação de um veiculo tipo caminhão baú, e se faz

necessária a contratação de empresa especializada para locação de Caminhões, para o para auxilia no

funcionamento da secretaria de educação, tal com trãnsporte de merenda escolar transporte, material de

uso permanente dentre outros.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

O Fundo Municipal de Saúde de Eldorado do Carajás vem solicitar a contratação de serviço locação de

Caminhão Limpa Fossa para a sucção de dejetos, limpeza de caixas, limpeza de fossas sépticas e gorduras

entre outras necessidades pertencentes a Secretaria de Saúde tais como: Hospital Municipal, Postos de

Saúde e demais localidades administrativas que compõem essa secretaria tendo em vista que o Município

ísavsá1.2r'F\roqüelcdasv4aír e sclbdfi o oloo õa :;[NHOR íez istc
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de eldorado do Caraiás não dispõem de um serviço de saneamento básico, no entanto o serviço devera

ser feito por empresa especializada nesse ramo de atuação, parâ que possa realizar o tratamento

adequado desse tipo de resíduo evitando o envio de dejetos para a natureza, preiudicando o meio

ambiente e a saúde pública acarretando doenças e contaminações através da água. Ressalte-se que, a

Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás, não dispõe de equipamento próprio, local adequado,

pessoal especializado nem transporte específÍco para prestação desses serviços, fazendo-se necessária,

portanto, a contratação dos serviços de terceiros, para a execução e destinação desse tipo de serviço,

mediante procedimento licitatório.

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE:

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, tendo em vista a necessidade de futuras instalação da Brigada

Mista Municipal para a Temporada de Incêndios Florestais /2022, Nesse sentido, vislumbramos a

necessidade da contratação dos serviços de Locação de 01[umJ caminhão pipa, para o atendimento as

demandas de focos de incêndios, iá que esta Secretaria não dispõe de orçamento para aquisição do

mesmo e sendo imprescindível para as realizações das demandas com êxito, e que na frota da Secretaria

Municipal de Infraestrutura não possui 01 camÍnhão Pipa para atender todo o Município, não sendo o

suficiente para atender as demandas no período de critico da seca. Ressaltamos que ainda não estamos

no período critico de queimadas e incêndios, mas iá temos no Município em anos anteriores casos de

moradores que tiveram suas casas queimadas, nesse sentindo é que se justifica tal contratação.

3.1, A contratação, objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal, integralmente, na Lei na

8.666/93,Lei 10.520 /2002, Decreto 70.024 de Setembro d,e 2079, Decreto Na 7.892, DE 23 DE faneiro de

2013, Decreto ne 9.488/2018 e nas Leis de licitação e demais legislações aplicáveis a este evento.

]TEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT UNIDADE

VALOR

UNITÁRIO
R$

VALOR

TOTAL R$

l CAMINHAO PIPÁ, 24,O00 MES

Especificação : CAMINHAo PIPA CAPACIDADE MINIMA DE
IO.OOOLTS, (INCLUI TANQUE DE ACO PARÂ TRANSPORTE
DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFTIGA A GASOLINA 3,5
CV).

4 rr-
Etdõiâito

doCa§ás

LOCACAO DE CÁMINHAO BASCULANTE TRUCK (01) 12,000 MES
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Especificaçâo : COM CAPACIDADE DE 12 MÜ 0 VEICULO

DEVERA ESTAR EM EXCELENTE ESTADO DE

CONSERVACAO, COM TODA A DOCUMENTACAO REGULAR,

CONTER TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRICATORIOS

LEGALMENTE EXIGIDOS, TAIS COMO JOGO DE

FERRAIVIENTAS PARÁ TROCA DE PNUUS, EXTINTOR DE PO

QUIMICO SECO ABC, TRIANGULO DE SINALIZACAO E

DEMAIS EQUIPAMENTOS.

12,000 MES

Especificação: CoM CAPACIDADE DE 12 MÜ 0 VEICULo
DEVERA ESTAR EM EXCELENTE ESTADO DE

CONSERVACAO, COM TODA A DOCUMENTACAO REGULAR,
CONTER ToDoS 0S EQUIPAIVIENT0S 0BRIGAT0RIOS
LEGALMENTE EXIGIDOS, TAIS COMO JOGO DE
FERRAMENTAS PARA TROCA DE PNEUS, EXTINTOR DE PO

QUIMICO SECO ABC, TRIANGULO DE SINALIZACAO E

DEMAIS EQUIPAMENTOS.

4 12,00 0 MES

Especificaçâo : CoM CAPACIDADE DE 12 MÜ 0 VEICULO
DEVERA ESTAR EM EXCELENTE ESTADO DE
CONSERVACAO, COM TODA A DOCUMENTACAO REGULAR,
CONTER TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS
LEGALMENTE EXIGIDOS, TAIS COMO JOGO T'E
FERRAMENTAS PARA TROCA DE PNEUS, EXTINTOR DE PO

QUIMICO SECO ABC, TRIANGULO DE SINALIZACAO E

DEMAIS EQUIPAMENTOS.

5 12,000 MES

Especificação : CoM CAPACIDADE DE 12 MÜ 0 VEICULO
DEVERA ESTAR EM EXCELENTE ESTADO DE
CONSERVACAO, COM TODA A DOCUMENTACAO REGULAR,
CONTER TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS
I,EGALMENTE EXIGIDOS, TAIS COMO ]OGO DE
FERRAMENTAS PARA TROCA DE PNEUS, EXTINTOR DE PO

QUIMICO SECO ABC, TRIANGULO DE SINALIZACAO E

DEMAIS EQUIPAMENTOS.

t 2,000 MES

Especificação : CoM CAPACIDADE DE 12 t'íÜ 0 VEICULO
DEVERA ESTAR EM EXCELENTE ESTADO DE
CONSERVACAO, COM TODA A DOCUMENTACAO REGULAR,
CONTER TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS
LECALMENTE EXIGIDOS, TAIS COMO JOGO DE
FERRAMENTAS PARA TROCA DE PNEUS, EXTINTOR DE PC

QUIMICO SECO ABC, TRIANGULO DE SINALIZACAO E
DEMAIS EQUIPAMENTOS.

7 LOCACAO I]E CAMINHAO LIMPA FOSSA 360,000
Especificação : LoCACAo DE CAMINHAo VACUO LIMPA-
T,IOSSA DE 8 Mü DE VOLUME E MANGUEIRA EXTENSAO DE
NO MINIMO 3O METROS. (COM OPERADOR E AJUDANTE)

isaps at2o. 'püo qúe locros velonr. e 5c/bc,tr. a nloa co sÊ-NHoR lez $!a '
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150,000 DIA

Especificação : CAPACIDADE MINIMA 12 T0NELADAS

9 LOCACAO DE CAMINHAO TOCO CARROCERIA ABERTA.
(01)

12,000 MES

Especificação : TOCO OU CAMINHAO SEMIPESADO:
CAMINHAO QUE TEM EIXO SIMPLES NA CARROCERIA, OU

SEJA, UM EIXO FRONTAL E OUTRO TRASEIRO DE

RODAGEM SIMPLES. SUA CAPACIDADE E DE ATÊ 6
TONELADAS, TEM PESO BRUTO MAXTMO DE 16
TONELADAS E COMPRIMENTO MAXIMO DE 14 METROS.

10 LOCACAO DE CAM]NHAO TOCO CARROCERIA ABERTA

t02)
12,000 MÊS

Especificação : T0C0 0U CAMIIIHAO SEMIPESADo:
CAMINHAO QUE TEM EIXO SIMPLES NA CARROCERIA, OU

SEJA, UM EIXO FRONTAL E OUTRO TRASEIRO DE

RODAGEM SIMPLES. SUA CAPACIDADE E DE ATE 6
TONELADAS, TEM PESO BRUTO MAXÍMO DE 16
TONELADAS E COMPRIMENTO MAXIMO DE 14 METROS

LOCACAO DE MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA SOBRE
PN F]US HORA
Especificação : RETROESCAVADÊIR{ SOBRE PNEUS, COM

POTENCIA MINIMA DE 7OHP, MOTOR DIESEL, INIECAO
DIRETA COM QUATRO CILINDROS, ASPIRADO OU TURBO.
ASPIRADO E COM PESO OPERACIONAL DE 6.5OOKG.

EQUIPADA COM CACAMBA COM CAPACIDADE DE O,7Mü,
ALTURA DE DESCARGA DE 3,7M E PROFUNDIDADE DE
ESCAVACAO DE 5,0M.

11 8000,000 HORA

t2 LOCACAO DE MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA SOBRE
PNEUS [MESI

12,000 MES

Especificaçâo : RETROESCAVADEIRÁ SOBRE PNEUS, COM

POTENCIA MINIMA DE 7OHP, MOTOR DIESEL, INJECAO
DIRETA COM QUATRO CILINDROS, ASPIRADO OU TURBO-
ASPIRADO E COM PESO OPERACIONAL DE 6.5OOKG.
EQUIPADA COM CACAMBA COM CAPACIDADE DE O,7Mü,
ALTURA DE DESCARGA DE 3,7M E PROFUNDIDÁDE DE
ESCAVACAO DE 5,0M.

13 I,OCACAO DE MOTO NIVELADORA 8000,00 0 HORA

Especificação : CoM PoTENCIA MINIMA DE 150 HP,

MOTOR DIESEL, SEIS CILINDROS, CONVERSOR DE TORQUE
SÍMPLES ESTAGIO, CARCACA ROTATIVA, TRANSMISSAO
DE ACIONAMENTO ELETRICO E COMANDO ELETRONICO
PARA SELECAO DE MARCHAS, FREIOS A D]SCO AUTO
AIUSTAVEIS E EQUIPADA COM I,AMINA DE QUATRO
METROS DE LARGURA

t4 HORÂ

EspecificaÇão: TIPO PC 160 - PC - 200 0U CX 200 - ANo DE
FABRICACAO NAO INFERIOR A 2012 LOCACAO MINIMA DE
2OO HORAS MENSAIS

lsaios 41-20 '\ÍÍt que icdos rcjon1. e sotÔoot o n1óo do stl\iHOP lez isto '
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15 LOCACAO DE ROLO COMPACTADOR VIBRATCRIO HORA 10 00,00 0 HORÁ

Especificação : TAMBOR LIS0 STSTEMA VIBRAT0RI0 C0M
NO MINIMO DUAS AMPLITUDES: ALTA N0 MINIMO 1,7MM
E BAIXA MINIMO DE O,BMM ALATJ.ME SONORO PARA O

MOTOR E SISTEMA HIDRÁULICO MAQUINA COM

CONTROLE DE TRACAO MOTOR EQUIPADO COM 04
(QUATRO) CILINDROS SISTEMA DE REFRIGERACAO A
AGUA POTENCIA MINIMA DO MOTOR 11OHP DE FORCA

SISTEMA DE TRACAO NO TAMBOR DE FABRICA PESO

OPERACIONAL MINIMO lO.OOOKG DIMENSOES MINIMAS:
DE LARGURA DO CILINDRO 2.1()OMM ILARGURA DE

ROLAGEM) - DE DIAMETRO DO CILINDRO l.sOOMM
DIRECAO HIDRAULICA SISTEMA DE AIÁRI'{E DE RE E

FAIIOIS DE TRABALHO KIT DE CINTA COM PATAS.

HORAt6 LOCACAO DE TRATOR ID 6) 2500,000

Especificação : LoCACAo DE TRAToR DE ESTEIRA COM
TRABALHO MINIMO DE 2OO HORÁS MENSAIS, COM
REPOSICAO DE PECAS DE MANUTENCAO, FILTROS, E

SERVICOS DE MECANICA POR CONTA DO CONTRATADO.

17 LOCACAO DE TRÁTOR DE ESTEIRA TIPO D-41, 2 500,0 00

Especificação : COM REPOSICAO DE PECAS DE

MANUTENCAO, FILTROS, E SERVICOS DE MECANICA POR

CONTA DO CONTRÁTADO.

1000,000 HORA

Especificação : COM TRABALHO Mll'llMO DE 200 H0RAS
MENSAIS, COM REPOSICAO DE PEC/IS DE MANUTENCAO,
FILTROS, E SERVICOS DE MECANICA POR CONTA DO

CONTRATADO.

EspecificaÇão : VEICULO TIPo CAMINHAo MELOSC, EM
PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO, EQUIPADO COM

TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA, BEM COMO,

TODOS OS EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO DE SUAS

ATRIBUICOES, ALEM DAS SEGUINTES CONFIGURÁCOES
MINIMAS . TANQUE COM CAPACIDADE MINIMA DE 5OOO

LITROS, TANQUE PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA
DE 3OO LITROS, COMPRESSO& ENGRAXADEIRA, VASOS

PRESSURIZADOS, RESERVATORIO PARA OLEO USADO, E

DEMAIS UTILITARIOS QUE COMPOE SUA DESCRICAO.

12,00 0 MES

20 LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO, ACOPLADO COM UMA
PRANCHA

120,000 DIA

Especificação : MECANICA FIXA, MINIMO DE 3 (TRDS)
EIXOS, ANO DE FABRICACAO NAO'INFERIOR A 2015. -

COMBUSTIVEL: DIESEL . MOTOR POTENCIA MINIMA DE
310 CV - RAMPA E SAPATAS HIDRAULICAS COM NO
I\4INIMO I1 M DE COMPRIMENTO E 2,70 M DE LARGURA.

2l LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO 3/4, CARGA SECA

ICARROCTRIA ABERTAI
12,000 MES

isa)í1s á12o 'pcti. er? lcdos yÉiôrr e sobatli . a r,1õo ao StNllOR íez tslo
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Especificação : VEICULO TlPo CAMINHAO 3/4, CARGA
SECA ICARROCERIA ABERTA), COM ANO DE FABRICACAO
NAO INFERIOR A 2015, COM CAPACIDADE MINIMA DE

TRANSPORTE DE CARGA DE 03 (TRES] TONELADAS (3OOO

QUTLOS).

3 000,00 0 HORAz2 LoCAÇÃo DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA.

EspecificaÇão: COM ANO DE FABRICAÇ O DE NO MINIMO
DO ANO 2018, POTENCIA MINIMA DE 170 HP, PESO

opERÁctoNAL MÍNIM0 DE 20.000 KG, E coNcHA corÍ
cAPAcIDADE MíNIMA DE 1,2 M3.

2 000,000 HORALoCAÇÃo DE PÁ CARREGADEIRA.

Especificação : C0M ANO DE FABRICA ODENOM NIMO
DO ANO 2018, POTÊNCIA LIQUIDA MíNIMA DE 170 HP,
pESo opERAcroNAL MÁxlMo 2o.o0o KG, E CAÇAMBA coM
cAPActDADE MíNIMA DE 1,s M3.

24 LocAÇÃo DE Moro NTvELADoRA. 12,000 MES

Especificação : COM P0TENCIA MINIMA DE 150 HP,

MOTOR DIESEL, SEIS CILINDROS, CONVERSOR DE TORQUE
SIMPLES ESTAGIO, CARCACA ROTATIVA, TRANSMISSAO
DE ACIONAMENTO ELETRICO E COMANDO ELETRONICO
PARA SELECAO DE MARCHAS, FRI]IOS A DISCO AUTO
AJUSTAVEIS E EQUIPADA COM LAMINA DE QUATRO
METROS DE LARGURÁ

25 150,000 DIA
Especificação : LOCACAo DE UM BATE ESTACAS, OTIITO
ESTADO DE CONSERVACAO PARA OS SERVICOS DE
RECUPERACAO DE PONTES DE MADEIRA DAS ESTRADAS E

VICINAIS DO MUNICIPIO DE ELDORADO DOS CARAJAS.

26 LOCAÇÂO DE VEíCULO TIPO MICRO.ONIBUS 12,000 MES

Especificação : Locação de veículo tipo micro-ônibus
executivo do ano de 2021 cor branco com capacidade para
19+1 passageiros, com poltronas / Bancos conforLáveis e
seguintes especificações: com entrada USB(em cada
poltrona), coM DVD, E TELEVISÃO PARA 0S PACIENTES, ar
condicionado, degraus ou rampa que permita a
descida/subida de maneira conforúvel dos pacientes,
podendo estes serem adaptados ESCADA/RAMPA
ACESSoRIA, em peúeito estado de conservação, reyisado
conforme o código de transito brasjleiro vigente, Janelas
Amplas e Escurecidas de Fábrica, Mecânica a toda Proya ,

Documentação em Dia Chassi, Motor CUMMINS ISF 2.8 com
152 CV potência,(360Nn) a 2900 RPM, Injeção eletrônica,
common rall entre eixos de 4.000 mm. ano e modelo
2027/2021,0lç fabricação nacional, cambio com 06
marchas a frente e 1a ré de marca WLY6TS40, eixo trazeiro
de marca 4,63:1-DANA M284 direção hidráulica setor
direção 2F8090, freio ABS/EBD a tambor acionamento
hidráulico, suspensâo traseira interligada por mola
parabólica e amortecedores telcscópios, tanque de
combustível com capacidade de 100 lts,dotado de todos os
equipamentos exigidos pelo CONTRAN.

27 LOCAÇÃO DE VEíCULO TIPO MICRO.ÔNIBUS 125,000

lscias 412a.'Pofi que lJCôs !,€,onl e sibafi o Nba do SçNHOR fez )sio .
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Especificação : Locação de veículo tipo micro-ônibus
execurivo do ano de 2021 cor branco com capacidade para
19+1 passageiros, com poltronas / Bancos conforláveis e

seguintes especificaçôes: com entrada USB(em cada
poltronaJ, coM DvD, E TELEVISÃ0 PARA OS PACIENTES, ar
condicionado, degraus ou rampa que permita a

descida/subida de maneira conforlável dos pacientes,
podendo estes serem adaptados ESCADA/RAMPA
ACESSÓRIA, em perfeito estado de conservaçâo, ievrsado
conforme o código de transito brasileiro vigente, Janelas
Amplas e Escurecidas de Fábrica, Mecânica a toda Prova,
Documentaçâo em Dia Chassi, Motor CUMMINS ISF 2.8 com
152 CV potência,(360Nn) a 2900 RPM, lnieçâo eletrônica,
common rall entre eixos de 4.000 mm, ano e nrodelo
2021,/2021,, 0k, fabricação nacional, cambio com 06
marchas a fiente e 1 a ré de marca WLY6TS40, eixo trazeiro
de marca 463:1-DANA M284, dirt:ção hidráulica setor
direção 2F8090, freio ABS/EBD a tambor acionamento
hidráulico, suspensâo traseira interligada por mola
parabólica e âmortecedores telescópiot tanque de
combustível com capacidade de 100 lts,dotado de todos os
equipamentos exigidos pelo CONTRAN.

LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TOCO BAU, CAPAC. MINIMA 5

TONELADAS.
12,000 MES

Espectrtcação : pora o transporte de nrcrendo escolqr e
serviços de apoio a Secretaria Municipal de Éducação, na
zona urbana e zono rural do município, Sem Motoristt,

ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS:

> O fornecimento será âtravés de solicitação, discriminando o quantitativo da necessidade do órgão solicitante.

> A aceitação do obieto esuí condicionada ao atendimento das especificações mínimas constantes deste Termo de

Referência e à proposta da licitante

> O tanto os veículos de porte médio quanto os pesados e as maquinas deverá esta em perfeito estado, e em

perfeitas condições de uso.

) As maquinas esta devidamente revisadas no para ser entregue a secretaria de solicitante, deverá comprova que

houve a revisão no máximo de 60 dias antes da abertura do certame.

) Os Veículos devera esta em revisados com os lÍcenciamentos tipos IPVA regular para transitar em todo

território nacional.

> Para os veículos de licenciâmento o mesmo terá que de no máximo de 5 anos de uso, e esta com todos

equipamentos de segurança.

F Para as maquina as mesma devel'à ter no máximo de 10 anos, as mesma devera esta em perfeito estado de

conservação, e obedecer todos os requisitos de segurança.

2A
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5.1. Os produtos serão fornecidos de acordo com a necessidade dos órgãos, a partir da assinatura do

instrumento de contrato ou outro instrumento substitutivo, conforme o caso, não se admitindo recusa

da(s) parte(sJ deste(s) em decorrência de sobrecarga na sua capacidade técnica;

5,2. Os produtos serão requisitados de acordo com as necessidades da prefeitura e das secretarias

municipais.

5.2.1. Em virtude do período chuvoso o período a entrega não poderá exceder o prazo de 48 Quarenta e

oito horas para entrega no local solicitado.

5.3. Os produtos serão entregues no na Secretaria de Obras da prefeitura ou aonde for determinado a

prestação dos serviços de acordo as Secretarias Municipais, ocorrerão em horário comercial, de segunda

a sexta-feira e, excepcionalmente, aos sábados e domingos e feriados, em virtude da necessidade de

serviço.

5.4. A entrega dos produtos deverá ser autorizada expressamente pela respectiva Unidade

Administrativa, através de ordem de compra, assinado pelo gestor do órgão.

5.5. A qualidade do produto fornecido é de inteira responsabilidade do contratado;

6,1, Os pagamentos devidos serão realizados após a entrega dos produtos;

6.2. A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descrição do objeto e quantidade

discriminada e acompanhada da requisição dos mesmos;

6.3. O Pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da contratada,

ficando a mesma ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ser renovadas

no prazo de seus vencimentos.

6.4. O pagamento poderá acontecera conforme serviços trabalhados, o mesmo poderá acontecer e um

prazo de 30 dias após a emissão da nota fiscal.

Uma vez celebrado, o Prazo de Vigência deste objeto será de 12 IDOZEJ MESES, podendo ser prorrogado

conforme a lei 8666/93 e demais legislações vigentes.

8.1. A qualidade dos produtos deverá ser rigorosamente àquele descrito no Termo de Referência e Nota

de empenho, não sendo aceito em nenhuma hipótese, outro diverso daquele.

8.2. Os preços cotados incluem todas as despesas de custo, seguro, frete, encargos fiscais, comerciais,

sociais e trabalhistas ou de qualquer outra natureza.

tsatas á1.2o 'fbn; qüe tcclos !,eiarr. e soirôlt1. a fioo <io STNHOR fez Élo .
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8.3. O contrato poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no Art. 65 d,a Lei 8.666/93,

se for o caso.

8.5. A Contratada ResponsabilÍzar-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas, previdenciários,

comerciais, fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, bem como pelo seguro para garantia de

pessoas e equipamentos sob sua responsabilidade, devendo apresentar, de imediato, quando solicitados,

todos e quaisquer comprovantes de pagamento e quitação.

8.6. Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 70 do Código de Processo

Civil, no caso de, em qualquer hipótese, os empregados da CONTRATADA intentarem reclamações

trabalhistas contra a Contratante.

8.7. Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, registro profissional de pessoal

necessário, bem como pelo cumprimento das formalidades exigidas pelas Leis Trabalhistas, Sociais e

Previdenciárias.

8.8. Providenciar afastamento irnediato, das dependências da sede da CONTRATANTE, de qualquer

empregado cuja permanência seja por ela considerada inconveniente.

8.9. Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus empregados, no

desempenho dos serviços objeto do presente Contrato.

8,10. Manter, na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e idôneo que a represente,

integralmente, em todos os seus atos.

8,11. Apresentar, no caso de pessoa jurídica, a cada pagamento, quando houver fornecimento de mão de

obra, a quitação para com a Seguridade Social (CND) e FGTS.

8.12. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas.

8.13. Não prestar declaraçôes ou informações sem prévia autorização por escrito da CONTRATANTE a

respeito do presente contrato e dos serviços a ele inerentes;

8.14. Realizar os serviços com.pessoal, seus empregados, devidamente capacitados e registrados

segundo as normas da Lei ou terceiros devidamente contratados e habilitados pela CONTRATADA;

8.15. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados à Prefeitura ou a terceiros, por ação ou omissão

no fornecimento do presente Contrato.

8,16, Prestar as informações e esclarecimentos sempre que solicitados pela Contratante.

8,17. Após a emissão da Ordem de Compra, a empresa contratada terá o prazo de até 48 (quarenta e

oitoJ horas para entrega conforme ordem de serviço.

8.18. Para os itens que são cotado por DIA o contratado deverá arcar com despesas tais como

combustível, manutenção dos veiculo ou equipamento, despesa com operador, e demais custos.

isates 4:L 2c. 'Wc ,ue tcdas'Jetanl e scibonl . o t uJo .1o STNHOR lez Bto .'
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8.19. A contratada devera apresenta a documentação regular do veiculo ou da maquina iuntamente com

a carteira nacional de habilitação do condutor com categoria E.

8,19.1 A contratada ficara responsável pela manutenção periódica nos veículos ou maquinas a cada 15

dias, a mesma deve substituir o veiculo ou a maquina por igual ou similar durante a manutenção, tendo

em vista a prestação dos serviços continuados.

8.20. O descumprimento, iniustificado do prazo fixado, no item anterior para entrega dos produtos

acarretará em multa pecuniária dÍária, nos termos do Edital, ficando o(sJ Contratado(sJ sujeito(s) às

penalidades previstas na Lei 8.666 / 93.

9,1. Responsabilizar-se pela lavratura da Ata e respectivo contrato se for o caso, com base nas

disposições d,a Lei 8.666 /93 e suas alterações.

9,2.Para os itens, que for cotado por HORA ou MÊS a contratante fornecera o combustível e o operador.

9.3. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação.

9.4. Acompanhar, controlar e avaliar a prestação, através da unidade responsável por esta atribuição.

9.5. Zelar para que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigaçôes assumidas com a

Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na

prestação,

9.6. Serão consideradas para efeito de pagamento as compras efetivamente realizadas pela Contratada e

aprovados pelo setor responsável pelo recebimento.

9.7.

10.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da

contratação é aquela prevista no Edital.

NSA L,

LEGAL

ls<lict 4;.23 'Poac qoe !.)Oo9rejcn; e süboh1.. o rnoo ao S9NHOP f?z Éto .'

Rua da Rio vermelho o 01 - Centro - km 100, CEP 68524-000 - Eldorado do Carajás/PA

9. rrÂs 0aRIG .CONTRÀIáNTE

10, DÂS DÂ§ m§ 'l



I

Etdiíitiilo
do CaraJás

PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTO DE TICITAçÃO

ANEXO I - PROPOSTA DE PRE MODELO

PREGÃo ELETRoNIco Ne xxxx/z022-sRP
SESSA0 PUBLICA: ----/---/2022, AS --'-H----MIN (----) H0RAS.

LOCAL: PREFEITURA MUNCIPAL DE UF
II]ENTIFICA Ão DA PRoPoNENTE

A empresa: ......,...,................................. declara que:

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

sociais, trabalhistas, preüdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em

embalagens adequadas.

2 Validade da propostâ: _ (_) dias.

3 Prazo de inicio de fornecimento/execuçâo dos serviços de acordo com o estabelecido no termo de referencia fanexo i) do

edital desse processo.

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

companheiro ou parente até terceiro grau.

f, e ainda cônjuge,

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

estabelecidos no anexo, deste edital a contar do recebimento, por parte da contratada, da ordem de compra ou documento

similar. na das diversas secretarias de Eldorado dos Carajás CEP: 68524-000 - Eldorado do Carajás/PA,

uf todos os equipamentos serâo avaliados, sob pena de devolução de não aceite, caso não âtenda a

descriminâção do termo de referência do referido edital ou de má qualidade

cARIMUO DA EMpRESA/ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

OBS. serão desclassificadas as propostas que apresentarem cotações contendo preÇos excessivos, simbólicos, de valor zero ou
inexequíveis, na forma da legislação em vigor, ou ainda, que ofereçam preços ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais
licitantes.

lsqtos 41.20:'{'gü qtÊ tc.ros lqOlr, e so,br:t t O o1L1o do STNHL\R íez isto _'
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NOME DE FANTÂSIA:
RAZÃO SOCIAL:
CNPI:
INSC. EST.:

NAOOPTANTE PELO SIMPLES? SIM

BAIRRO: CIDÂDE:
CEP:

TELEFONE:
E-MAIL:
FAX:

CONTATO DA LICITANTE: TELEFONE:
CONTA BANCARIA DA LICITANTE

N9 DA AGENCIA

QUANT UNIDADE
VALOR

UNITÁRIO
R$

VALOR
TOTAL R$

ITENS DESCRIÇÂO MÁRCA

TOTAL POR EXTENSO:

ENDERECO:

BANCO DA LICITANTE:

t.

LOCAL E DATA

/
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ANExo rr - DECLARAÇÂo DE sUJEIçÃo Às coNDIÇôEs ESTABELECIDAS No EDTTAL E re rurxrstÊucn or
FATos SUPERVENIENTES IMPEDITIV0S DA HABILITAçÃ0

pREcÃo ElrrnôNIC0 Ns xxxx/z0zz-sRp

i

PREFEITURA MUNICIPAL DE F

O(A) PREGOEIRO(A) E EQUIPE DE AI'OIO.

portador do RG abaixo assinado, na qualidade de responsável legal da

proponente, CNPJ declara expressamente que se sujeita às condições

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

que comprometa a idoneidade dâ proponente nos termos do artigo 32, parágrafo 2s, e artigo 97 da lei ns 8.666, de

21 de iunho de 1993, e alterações subsequentes.

em, _ de _2022

(ASSTNATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

lsaios 41.2r: 'PítíÇ eúe tc./orj yê,iorl, e soóôrt . o oloo ac SttiHOR íez $to .'
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estabelecidas no edital 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 estabelecidas no edital e

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

il



ú
4 iÍi

Eldiiitiilo
do Carqjás

PREFEITURA DE ELDORADO DO CARA'AS
DEPARTAMENTO DE LICITAçÃO

ANExo III - MoDELo DE DECLARAÇÃo Nos rERMos Do INCISo xxxllr Do ARTIGo 7e DA
cousururçÃo FEDERAL

pRncÁo elrrnôNrco Ne xxxx/z02z-sRp

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

..........., inscrito no CNPI ns por intermédio de seu representante legal o[a) sr[a)

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

disposto no inc. v do art. ÍP 27 da lei nq 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela lei nq 9.854, de 27 de

outubro de 1999, que não emprega 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 ( )t

(data)

(representante legal)

I 
Obsewação em caso afirmâtivo, assinalar a ressalva acima.
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ANEXO IV - DECLARAçAO »E ETAAORAçÃO TNDEPENDENTE DE PROPOSTA. (MODEIO)

PREGAO ELETRONICO NS XXXX/2022-SRP

(identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de

(identificação completa da licitânte], para fins do disposto no edital de Iicitação: PREGÃO ELETRÔNICO Ns

XXXX/2022-SRP, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do código penal brasileiro, que:

A) A proposta apresentada para participar do PREcÃo ELETRÔN|Co Ne xxxx/2022-SRP, foi elaborada de

maneira 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 participante potencial ou de fâto do PREGÂO

ELETRÔNICO Ne xxxx/z022-SRP, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

B) A intenção de apresentar a proposta elaborada parâ participar do PREGÂO ELETRÔNtCo Ns xxo(/2022.SRP

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

ELETRÔNICO Ne »Oü/2022-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 PREGÂO ELETRÔNICo Ne xxxx/2022-SRP quanto a participar ou não da referida

licitação;

D) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÂO ELETRÔNICo Ne XXXX/2022-SRP não

será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante

potencial ou de fato do PREGÃO ELETRÔNICO Ne X»LX/2022-SRP antes da adjudicação do obieto da referida

licitação;

E) Que o conteúdo dâ propostâ apresentada pâra participar do PREGÂO ELETRÔNICO Ne XXXX/2022-SRP não

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

município de ul antes da abertura oficial das propostas; e

F) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações

para firmá-la.

....,..... D8.......... DE2022

REPRESENTANTE LEGAL

isctçs 41,20 ',}.r' qae tcda,§ L.gônr e scilyrrt. o t loo do S.NHOR í?z i§to '
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ANExo v - DECLARAçÃ0 Do poRrE DA EMPRESA (MICRoEMPRESA ou EMPRESA DE pEeuENo poRTE)

pnEcÃo rlEtnôNrco Ns xxxx/zoz z-sRp

[Nome da empresa], [qualiÍicação: tipo de sociedade (LTDA, S.A, etc.), endereço completo, inscrita no cnpj sob o

no IXXXXJ, neste ato representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da carteira de identidade

ne [1XXX], inscrito no CPF sob o na [XXXX], declara, sob as penalidades da lei, que se enquadra como

microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art.3e da lei complementar nq 123 de 14 de

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

nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4o do art. 3e da lei complementar ne 123 de 14 de dezembro de

2006.

declaro, para fins da LC 1,23 /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 benefícios e

vantagens legâlmente instituídas por.não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4e do art.

3p da lei complem entar ne 123 /06 alterada pela LC 147 /2074.

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

vâlores, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma

das vedações legais impostas pelo § 4s do art. 3e da lei complementar ne 123/06 alterada pela LC 747 /2074.
observações:

. esta declarâção poderá ser preenchida somente pela licitante enquâdrada como me ou EPP, nos termos da LC

723,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 123 /2006, ou a opção pela não utilização do direito de tratamento diferenciado.

LOCAL E DATA

NOMIJ E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME E ASSINATURA DO CONTADOR
(NO CASO DE ME E EPPJ

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
CRC:

lsotos 4120.'Wc oup lcaas1/4on1 e sctba* o nlao êo S€NHOR l?z /sto '
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Ao REDIGTR A PRESENTE DECLARAÇÃo, o pRopoNENTE osveR-Á uttLrzaR FORMULÁRI0 coM TTMBRE DA
PROPONENTE

pnEcÃo rlrrRôNrco Ne xxxx/2022-sRp

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE F

O(A) PREGOEIRO[A) E EQUIPE DE APOIO,

A empresa inscrita no CNP, ne por intermédio de seu representante legal o

, portador da carteira de identidade nq e do CPF neSr............... ., declara não ter

recebido do município de uf ou de qualquer outra entidade da administração direta ou indireta, em

âmbito federal, estadual e municipal, suspensão temporária de participação em licitâção e ou impedimento de

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

com a administração federal, estadual e municipal.

EM, _DE _DE 20ZZ

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPFJ

i'Aid' 4120. 'POr1 qUe !CdOS vqOn;. e '.CbAfi . O n100 cO SÉNIZJP fez L\lC '
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ANExo vrr - DECLARAçÃ0 DE cuMpRrMENTo Dos REeursrros DE HABTLTTAÇÃo. (MoDELo)

pnrcÂo ErrrnôNICo Ne xxxx/z0zz-sRp

A (razão sociai da empresaJ, CNPf n0........................., localizada à ....

declara, em conformidade com a lei na-J.0.520/02, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este

certame licitatório na PR-EFEITURA MUNICIPAL DE _/UF - PREGÀO ELETRÔNICO Ne XXXX/2O22-

SRP

EM, _ DE _ DE 2022.

IASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

Jsans 41.?a. "lrlit§ et,? aa.{as':é}at1: e ôiLrâri , ,]?ao tr §tNllaY? í€; iitü '
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ANEXO IX MINUTA DA ATA-DE REGISTRO DE PREçOS DE PREÇOS Ne

PREGAO ELETRONICO N9
Aos _ dia(s) do mês de _de dois mil e vinte e dois O MunicÍpio de Eldorado dos Carajás, através da

Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás, nos termos rla Lei 8666/93 Lei nq 10.520, de 17 de julho de 2002,

publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019, decreto Nq 7.892, DE 23

DE JANEIRO DE 2013, DECRETO Ns 9.488 DE 30 DE AGOSTC DE 2018 e das demais normas legais aplicáveis, em

face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico para Registro de Preços, SISTEMA DE

REGISTRO DE PREçO PARA CON TRÂTAçÃO DE EMPRESA PRESTAçÂO DE SERVIÇO DE LOCAÇÀO DE

MAQUINAS PESADAS E CAMINHÔES MICRO ÔNIBUS E DEMAIS VEiCULOS PARA ATENDER DIVERSAS

SECRETARIAS DO MUNICiPIO DE ELDORADO DO CARAJÁS, tendo sido os referidos preços oferecidos pela

empresa(s) cuja[s) proposta(s] foi classificada(sl em primeiro lugar no certame supracitâdo.

As quantidade são estimadas e não constitui qualquer comprornisso futuro para contratação, devendo ser

entregues apenas as quantidades solipitadas pela Secretaria Municipal de Obras de Eldorados Carajás, de acordo

com a necessidade da mesma, no; locais determinadas nas ordens de compras ou serviços. Empresa:

XXXXXXXXXXXXXXIüXX/ü/üX; C.N.P.I. no XXXXXXXXXXXXXXX, representada neste ato pelo(a) Sr(a).

XXXXXXXXXXXXXXvJfiX, C.P.F. nq XXXIüXXXXI\X e R;G. ne XXXXXXXXXXXXXXX.

DESCR./ESPECIF. QUANT.ITEN VL. UNIT VL TOTAL

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREçOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 72 (doze) meses contados a partir da sua assinatura.

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a contratante não estará

obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços,

podendo fazêJo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de

qualquer espécie ao fornecedor, sendo, entretânto, assegurada ao beneÍiciário do registro, a preferência de

fornecimento em igualdade de condições.

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o compromisso de

atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as

condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalrnente cabíveis pelo descumprimento de

quaisquer de suas cláusulas.

CLÁUSUIJT TERCETRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE RNGIS'I'RO DE PREçOS

3.1 Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública

Municipal que não tenha pafticipado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que

devidamente comprovada a vantagem.

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer

uso da presente Ata de Registro de l'reços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este

l9rios 41.20 'pdr., qoe tcdo!_ fê<.,ôr e sóibdn1 õ ínoo i, sENHot? lez $to '
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indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecim!rrrol independente dos quantitativos registrados em Ata,

desde que este fornecÍmento não prejrrdique as obrigações assumidas com o Contratante.

Parágrafo terceiro: As aquisiçôes adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão excedel por órgão ou

entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

Parágrafo quarto: Os quantitativos referente as adesões à âta de registro de preços não poderá exceder, na

totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador

e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

CLÁUSULA QUARTA . DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

O recebimento, o local e o prazo de entrega do matéria deverâo ocorrer em de imediato corridos acordo com as

especiÍicações contidas na ordem de compras/serviço ou nota de empenho, de acordo com a necessidade e

interesse da secretaria solicitante podendo ocorrer em qualquer parte do município tanto na ária urbana quanto

na zona rural.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

1. Executadas e aceitas as entregas, a CONTRATADA apresentará a Nota Fiscal, medição e Certidões no Protocolo

do na da Prefeitura de Eldorado do Carajás , CEP: 68524-000, para fins de pagamento, mediante ordem bancária

creditada em conta corrente do fornecedor, a partir do 15e (décimo quinto) dia útil do mês subsequente, conforme

plane.iamento e disponibilidade financeira. As notas deverão ser entregues entre 15 a 30 de cada mês.

1.1. Os pagamentos serão realizados de acordo com o cronograma de desembolso (físico-financeiro) determinado

pela Prefeitura de Eldorado dos Carajás , em se tratando de empresas declaradas como ME ou EPP no período

máximo de 30 (trinta) dias para cada parcela da obrigação, e em consonância com a respectiva disponibilidade

orçamentária.

2. Para efeito de cada pagamento, â nota fiscal/íatura deverá estar acompanhada das provas de regularidade para

com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal e relativa à Seguridade Social [CND), ao Fundo de Garantia por

Tempo de Serviço (FGTS) e à lustiça do Trabalho (CNDT), demonstrando situação regular no cumprirnento dos

encargos sociais instituídos por lei.

3. Prefeitura de Eldorado dos Carajás reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os

serviços ou produtos fornecidos que não estiverem em perfeitas condições ou estiverem em desacordo com as

especiÍicações apresentadas e aceitas.

4. O Prefeitura de Eldorado dos Carajás poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas

ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Pregão Eletrônico/SRP.

5, Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação

financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de

pagamento.

5.1 - Nos casos de eventuais antecipações de pagamentos, fica convencionado que será aplicado o percentual

bcias 4120 'Ptitc qúe tcdcs |ejofi e scibo . o aloa .io S{tlHoR lez ]sio
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100/o (dez por cento) de desconto sobre os valores disponibilizados.

6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante vencedora não tenha concorrido de alguma

forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo Prefeitura de Eldorado

dos Carajás entre a data acima referida e a correspondente ao eietivo adimplemento da parcela, será a seguinte:

EM=lxNxVP

Onde;

EM = Encargos moratórios;

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

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

I = (Tx) / 365 => t= (6/100')/365 => i = 0,0001644

TX = Percentual da taxa anual = 6010.

6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIçOES DE FORNECIMENTO

A execução dos serviços ou fornecimento de produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido dos

serviços.

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a

entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento, observando as normas e

obrigações constantes no Edital, no Termo de Referência e nesta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SÉTIMA . DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Eletrônico para Registro de Preços, a Administração da

entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às íornecedoras as seguintes sanções:

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

legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis parâ que a empresa licitante apresente

justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;

II - multa de O,lo/o (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações

estabelecidas, até o máximo de 100/o fdez por cento] sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo

máximo de 15 fquinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

III - multa de 10olo (dez por centoJ sobre o valor do material não entregue, no caso de inexecução total ou parcial

do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem

embargo de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do

objeto o qual foi registrado os prazos.

Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05

fcinco] anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes

da punição ou até que seja promovida a reabilitação pêrante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a

licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não fornecer ou prestar serviços, deixar de

lse!ís a.za 'Pcre que tcdasrelo e scib{1ri. o nloa do SENHOR {ez lsla '
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entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da

execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportár-se

de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser

aplicadas juntamente com as dos incisos "ll" e "lll", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo

processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Parágrafo Terceiro - Se a multã for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,

responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela

AdminÍstração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de íornecedores da

entidade contratante, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período,

sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

CtÁUSUtÂ OITAVA - DO REAIUSTAMENTO DE PREÇOS: Quando, por motivo superveniente, o preço registrado

tornar-se superior âo preço praücado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:

8.1 Convocar o contratado üsando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo

mercado;

8.2 Frustrada a negociação, liberar o contratado do compromisso assumido;

8.3 Convocar os demais classificados para conceder igual oportunidade de negociação.

8.4 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos.preços registrados e o classificado, mediante oferta de

iustificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

8.5 Liberar o contratâdo do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as

iustificativas se.íam motivadâmente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de compras;

8.6 Convocar os demais contrâtados para conceder igual oportunidade de negociação.

8.7 Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Registro de

Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantâiosa.

8.8 Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de

restabelecer as condições originalmente pactuadas.

8,9 A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a

ocorrência de fato imprevisível, superveniente à forrnalização da proposta, que importe, diretâmente, em

majoração de seus encargos.

8.10 Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior,

deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de

memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

8.11 Dentre os fatos enseiadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo

caráter possibilite à pârte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como

aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese d

:saics 112c."pota que !7dos velrt l e sctban't. ô t11oo da StN!lOP lez ]sto
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reaiustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supere o

prazo de um ano.

8.12 Não será concedida a revisão quando:

8.13 Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessâda;

8.14 O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva

ou após a finalização da vigência da Ata;

8.15 Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte

interessada;

8.16 A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse

âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

CLÁUSUUT NONA - DAS CONDIÇÔES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

O recebimento do objeto constante da presente ata eslá condicionado à observância de suas especificações

técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado

pela contratante.

Parágrafo Primeiro: Os serviços ou produtos deverão ser de ótima qualidade, e deverão ser executado ou

fornecidos no meio de comunicação constânte na ordem de serviços, ordem de compras ou nota de empenho,

acompanhados das respectivas notas fiscais;

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:

I - Prôvisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior veriÍicação da conformidade dos serviços ou

produtos com as especificações constantes da proposta da empresa.

Il - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos serviços ou produtos e sua consequente

aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas pârtes em até 5 (cinco) dias

úteis após o recebimento provisório.,

CIÁUSULA DÉCIMA . Do CANCELAMENT0 DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo

específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

A pedido, quando:

I. comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força

maior;

II. o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de

mercado dos insumos que compõem o custo do serviços.

IIL PoT iniciativa do Ministério da Justiça, quando:

IV. não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no

mercado;

V. perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;

VI. por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;

lscies l! 20.'p(iic que tcdasveiofi: escóot1. a oo ca SEIiHOR íez lsla '
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VII. não cumprir as obrigações decorrentes dâ Ata de Registro de Preços;

VIII. não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro

de Preços;

IX. caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de

Registro de Preços ou nos peclidos dela decorrentes-

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUToRIzAçÂo PARA AQUISIçÃO E EMISSÂO DAS ORDENS DE COMPRA

OU SERVIçOS

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela contratante.

Parágrafo Único: A emissão das ordens de serviços ou ordem de compras, sua retificação ou cancelamento, total

ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA . DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÔES

O Iicitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, quantitátivos

superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até 25o/o (vinte e cinco por cento) de acordo

com o § 1q do art. 65, da Lei nq 8.666/93.

Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item ânterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na

razão dos respectivos limites de fornecimento registrados nâ Ata.

Parágrafo Segundo: A supressão dos serviços ou produtos registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial, a

critério da Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4a do artigo 15 da Lei ne 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA . DoS PREÇos E LoTES DOS ITENS DE FORNECIMETITO OU SERVIçOS

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de Preços.

Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (RSJ, serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (dozeJ meses,

contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSUIA DÉCIMA QUARTA - DAs 0BRIGAçÕES Do F0RNECED0R

A empresâ fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital, Termo de referência e ata de

registro de preços, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAçÕES DA CoNTRATANTE

São obrigações do contratante, as constantes no edital, termo de Referência e ata de registro de preços:

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(sJ pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(aisl/Fatura(s) da contratada, após a efetiva

entrega dos produtos e emissão do Termo de Recebimento.

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execuçãô do obietô licitado por intermédio do fiscal especialmente

designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterâções.

CLÁUSULA DÉCIMA sExTA . DAS DISPoSIÇoEs FINAIS

Integram esta Ata o Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços e a proposta da empresa classificada em

1e lugar.

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições

constântes das Leis nq 8.666/93 e L0.520/2002 e demais normas aplicáveis.
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Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição

indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.

Parágrafo Terceiroi As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas

administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de Eldorado dos Carajás, com exclusão de

qualquer outro.

E, por estarem assim, iustas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma,

na presença das testemunhas que também o subscrevem.

Eldorado dos Carajás - PA, em _ de de 

-.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CARAJÁS
CONTRATANTE

RA7ÂO ST,CIAI, DA EMPRESA

CNPJ N'
CONTRATADA

j,uio3 4120. 'Paró eue lodos v4an| e sotbcfi d .1oo Co S9NHOR Íez tstc .'
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inscrita no CNPJ (MFl sob o n.q estabelecida doravante denominada

simplesmente contratada, neste ato representada por 

- 

portador da Cédula de Identidade n.q

e CPF (MF] n.a 

- 

celebram o presente contrato, do qual serão partes integrantes o

edital do Pregão Eletrônico n.e 

-f - 
e a proposta apresentada pela contratada, sujeitando-se o contrâtante e a

contratada às normas disciplinares das Leis nq 8.666/7993 e 10.520/2002, Decreto 10.024 de 20 de Setembro de

2019 e suas alterações posteriores, mediante as cláusulas e condiçôes que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBIETO

1. O presente conrrato tem como objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREçO PARA COÀITRATAçÂO DE

EMPRESA PRESTAÇÂO DE SERVIçO DE LOCAçÃO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHÔES MICRO ÔNIBUS E

DEMAIS VEiCULOS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ELDORADO DO CARAIÁS,

1. Os preços dos serviços são aqueles constantes da Planilha apresentada pela contratada, sendo que o valor total

do contrato é de R$ 

-

2. Os quantitativos indicados na Planilha constante do Anexo I do edital do Pregão Eletrônico são meramente

estimativos, não âcarretândo à Administração do contratante qualquer obrigação quanto a sua execução ou

pagamento.

3. As despesas oriunda do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária: XXXX/JfiXXXXX

CLÁUSUIIT TERCEIRA - DOS PRAZOS

1. A CONTRATADA ficará obrigada cumprir os prazos apresentados em sua proposta e aceitos pela administração

para execução dos serviços, contado do recebimento da autorização de serviço expedida pela Prefeitura de

Eldorado dos Caralás.

2. Eventuais fornecimento deverão ser iniciados em de lmediato para a entrega a contâr da notificação da

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

CúUSULA QUARTA . Do AMPAR0 LEGAL

1. A lavratura do presente contrato decorre da realização do Pregão Eletrônico realizado com fundamento na Lei

nq 10.520, de 17 de julho de 2002 enaLeina 8.666/93 Decreto 10.014 de 20 de Setembro de 2019.

CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUçÃO DO CONTRATO

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

preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as

disposições de direito privâdo, na forma do artigo 54 da Lei n.a 8.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 55,

do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA sExTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

lsaies 4120:'PíJts que lodos vqdnt. e sarbdí|| . o itoo ac SENHOE lez islo '
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ANEXO X MINUTA DE CONTRATO

O Município de Eldorado dos Carajás, através da Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás, neste ato

denominado contratante, com seguinte endereço Rua da Rio vermelho q 01 - Centro - km 100, CEP: 68524-000,

representado pelo Srê lara Braga Miranda Prefeita Municipal, e de outro lado a empresa
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1. A vigência deste contrato será __l-/-à 
-/

_, contados da data da sua assinatura, tendo

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

CLÁUSULA SÉTIMA . DOS ENCARGOS DO CONTRÂTANTE

L. Caberá ao contratante:

1.1 - permitir acesso dos técnicos da contratada às instalaçôes do contratante para execução dos serviços

constantes do obieto;

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

1.3 - rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as especificações constantes do

Anexo I do edital do Pregão eletrônicc n." _/_;
1.4 - impedir que terceiros executern os serviços obieto deste conh'ato;

1.5 - solicitar que seia refeito o serviço que não atenda às especificações constantes do anexo i do edital do

pregão n.o 

-/- 
e conforme cronograma da secretaria requisitante.

1.6 - atestar as faturas correspondentes e supervisionar o serviço, por intermédio da secretâria de serviços gerais

do contratante.

cúu§ulA otTAvA - Dos ENCARG0S DA C0NTRATADA

1. Caberá à contratada:

1.1 - responder, em relação aos seus técnicos, por todas as despesas decorrentes da execução dos sen iços, tais

como:

a) salários;

b) seguros de acidente;

c) taxas, impostos e contribuições;

d) indenizaçÕes;

e) vales-refeição;

0 vales-transporte; e

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

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

porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;

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

imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do

contratante;

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

contratânte, quando esses tenham sido ocasionados por seus técnicos durante a prestação dos serviços alvo deste

contrato;

1.5 - arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja oual for, desde que praticada por seus técnicos no

recinto do contratante;
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7.6 - reparar, corrigir, remover, rcconstruir ou subsütuir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços

efetuados referentes ao obieto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou

dos materiais usados;

7.7 - refazer os serviços que forerr rejeitados no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da

comunicação;

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

1.9 - submeter à fiscalização do contratante de todos os veículos a serem empregados nos serviços antes da sua

execução;

1.15 - comunicar à secretaria de infra estrutura e obras do contratante qualquer anormalidade de caráter

urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

1.16 - manter-se em compâtibilidade com as obrigaçóes a serem assumidas e com todas as condições de

habilitação e qualificação exigidas neste contrato durante toda a execução do contrato.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAçÔES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

1.. À contratada caberá, ainda:

1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos prevÍdenciários e obrigações sociais previstos na

legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não

manterão nenhum vínculo empregatício com o contratante;

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

específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no

decorrer do desempenho dos serviços ou em conexào corn eles, ainda que acontecido em dependência do

contratánte;

1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas a este contrato,

originariamente ou ünculados por prevenção, conexão ou continência; e

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

contrato.

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

responsabilidade por seu pagamento à administração do contratante, nem poderá onerar o objeto deste contrato,

razão pela qual a contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o

contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA . DAs oBRIGAçÔES GERAIS

1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

1.1 - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do contratante

durante a prestação dos serviços, objeto deste contrato;

7.2 - é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver

isai"s át.za.'Ít(itíi aluc l9alo-§ i,Ço,] e sc,lrorr o ,r)ào do SÍ Ntl,p, lez óta .
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prévia autorização da Administração do contratante;

1.3 - é vedada a subcontratação de outra empresa para a prestação dos serviços obieto deste contrato.
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1.4- Arcar com todas as revisões durante a garantia.

cLÁusum oÉcruA eRTMEIRA - Do ACoMrANHAMENTo E DA FISCALIZAçÃo

1. A execução dos serviços objeto deste contrato será acompanhada e fiscalizada por do contratante, designado

para esse fim.

2. O servidor do contratante ânotârá em registro próprio todas âs ocorrências relacionadas com a execução dos

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

3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicÍtadas a

autoridade competente da Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás, em tempo hábil, para a adoção das

medidas convenientes.

4. A contratada deverá manter preposto para represenúJa durante a execução deste contrato, desde que aceito

pela administração do contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. DA ATESTAçÂ0

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

contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DESPESA

1. As despesas decorentes do fornecimento do objeto licitado correrão por conta da Dotação Orçamentária

Própria do(s) Órgãos que compõe a Administração Publica Municipal. XXXXXXXXXXXXXXXX

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO PAGAMENTO

1. Executados e aceitos os serviços, a contratada apresentará a Nota Fiscal/Fatura no da Prefeitura Municipal de

Eldorado dos Carajás, situado na Rua da Rio vermelho e 01 - Centro - km 100, CEP:68524-000, para fins de

Iiquidação e pagamento, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ao íornecedor,

até o 30q (trigésimo) dia útil contado da entrega dos documentos.

2. O contratante reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços executados não

estiverem de acordo com a especiÍicação apresentada e aceita.

3. O contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações

devidas pela contratada, nos termos deste contrato.

4. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação

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

de penalidade ao contratante.

5. O prazo de pagamento da execução dos serviços será contado a partir da data final do período de

adimplemento de cada parcela.

5.1 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma

forma para tanto, fica convencionado que a tâxa de compensação financeira devida pelo contratante, entre a data

acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a aplicação da

seguinte fórmula:

EM=lxNxVP
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onde:

EM = Encargos moratórios;

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

VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;

I = índice de compensação finahceira, assim apurado:

I=TX ==> t=(6/1001 ==> l=0,00016438

365 365

TX - Percentual da taxa anual = 60lo

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

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

atestada por servidor designado, conforme disposto no arL 67 àa Lei n.e 8.666/93, e verificação da regularidade da

licitante vencedora.iunto à Seguridade Social - CND e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - CRF.

CLÁUSULA DÉCIMA QUIIITA - DA ALTERAçÃO DO CONTRÂTO

1. O presente contrato poderá ser alterado caso haia interesse da administração, nos casos previstos na Lei n.e

8.666/93, desde que haja interesse da Administração com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA . DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

1. No interesse da Administração do contratante, o valor inicial atualizado deste contrato poderá ser aumentado

ou suprimido ato o limite de 250lo (vinte e cinco por cento], conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1e e 2e, da

Leí n.s 8.666/93.

1.1 - A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou supressôes que se

fizerem necessários; e

1.2 - nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nestâ cláusula, exceto as supressões

resultantes de acordo entre as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAs PENALIDADES

1. O atraso injustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das obrigaçôes estabelecidas no contrato

suieitárá a contratada à multa de 0,5o/o (zero vírgula cinco por cênto) por dia e por ocorrência, até o máximo de

10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinzeJ dias corridos, uma

vez comunicada ofi cialmente.

2. Pelâ inexecução totâl ou parcÍal do obieto deste contrato, a administração do contratante poderá, garantida a

prévia defesa, aplicar à contratada as seguintes sanções:

2.1 - advertência;

2.2 - multa de l0o/o (dez por cento] sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto

contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficiali

2.3 - suspensão temporária de participar em licítação e impedimento de contratar com a Administração do

CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

:srics 4i 2a 'ltÍc qte lcitas v€jan|. e solboql . o o)oo co STNHOR lez islc
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2.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os

motivos determinantes da punição ou até qus 5613 promovida a reabilitação perante a própria autoridade que

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a administração do contratante pelos

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

3. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a contratada estará sujeita às penalidades tratadas nos itens 1 e

2 desta cláusula:

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

3-Z - pela recusa em substituir qualquer material defeituoso ernpregado na execução dos serviços, que vier a ser

rejeitado, caracterizada se a substituição não ocorrer no prâzo de 5 [cinco) diâs úteis, contâdo da data da rejeição;

e

3.3 - por recusar refazer qualquer servíço que vier a ser rejeitado caracterizada se a medida não se efetivar no

prazo de 5 fcincoJ dias úteis, contados da data de rejeição.

4. Além das penalidades citadâs, a contratada ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no cadastro

de fornecedores do contratante e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.e

8.666/93.

5. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela administração do

contratánte, em relação a um dos eventos arrolados no item 3 desta cláusula, â contratada ficará isenta das

penalidades mencionadas.

6. As sanções de advertência, suspensão temporária de participâr em licitação e impedimento de contratar com a

Administração do contratánte, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública

poderão ser aplicadas à contratada juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem

efetuados.

CtÁUsUtA DÉCIMA oITAvA - DA RESCISÃ0

1. A inexecução total ou parcial deste contrâto enseja a sua rescisão, conforme disposto nos ârtigos 77 a 80 da Lei

n.e 8.666/93.

1.1 - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o

contraditório e a ampla defesa.

2. A rescisão deste contrato poderá ser:

2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da administração do contratante, nos casos enumerados nos incisos

I a XII e XVll do artigo 78 da lei n.a 8.666/93, notificando-se a contratada com a antecedência mínima de 30

(trintz) d ias corridos;

2.2 - amigável, por acordo entre as partes, desde que hâja conveniência para a administração do contratante; ou

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

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

autoridade competente,

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA VINCULAÇÂO Ao EDITAL E Á PRoPoSTA DA C0NTRATADÂ

lsojcs a12o 'Porc que lodos ve/bnr, e so/ilor.rr a nloo do STNHOR fez Éla '
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do Carqiás
PREFEITURA DE ETDORADO DO CARAJAS

DEPARTAMENTO DE LICITAçÃO
1. Este contrato fica vinculado aos termos do Pregão Eletrônico n.e 

-/- 
e aos termos das propostas da

contratada.

crÁusura ucÉsruA - Do FoRo

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente,

serão processadas e julgadas no Foro da cidade de Eldotado dos Cara.jás, com exclusão de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja.

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

forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes,

contratante e contratada, e pelas testemunhas abaixo.

Eldorado dos Carajás - PA, em _ de 2022.

CONTRATANTE CO\TRAT,ADA

TESTEMTINHAS

lsotcs dt ?c. 'péo qúe !ca,o.s reorr e so,tlo41 o nror o'o SÉNHC)&,'ez r,{

Rua da Rio vermelho o 0'l - Centro - km 100, CEP: 68524-000 - Eldorado do Carajás/PA

)l.


		2022-02-22T11:43:29-0300
	TIAGO PEREIRA COSTA:00919426247




