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EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO. REGISTRO DE PREÇOS PARA COMPRAS

PREGAO ELETRONICO N9 9 / 2022 / OO6-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 9 /2O22lOO6.SRP
DATA DE ABERTURA: 25/02/2022
MODO DE DISPUTA: ABERTO

o MUNICÍpto DE ELDoRADo nos canqJÁs, ronNe púsLIco, eARA coNHECIMENTo Dos IN't'EnESsA, r{. i

euE A eREFEITURÁ MUNtcIpAL, neallzaruí LICITAçÃo, rARA REcISTRo DE pREÇos NA MoDALÍDir-.i
pREGÃo, NA FoRMA el,urRôNtce, coM cRITÉRto DE IULGAMENTo MENoR pREÇo poR rrEM, N ,:l
TERMOS DA LEI N9 10.520, DE 17 DE JULHO DE ZOOZ, DO DECRETO N9 10.024, DE 20 DI' SETEMBR(}
2019, DO DECRETO NA 7.746, DE 05 DE JUNHO DE 2012, DO DECRETO N" 8.538, DE 06 DE OUTUBR(}
2015, DECRETO 7892, DECRETO NS 9.488/18 APLICANDO-SE, SUBSIDIARIAMENTE, A LEI N9 8.66(I, T] i

DE JU\HO I'E 1993, E AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL. LEI COMPLEMENTAR N9 723/ .( T

147 I2OI4, SUBSIDIARIAMENTE, PELA LEI NS 8.666193 E DEMAIS LEGISLAÇÃO, SOB AS CONDI(-T:'
TSTABELECIDAS NESTE ATO CONVOCATÓRIO E ANEXOS.

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, medianic a

monitoranrento de dados gerados ou transferidos diretâmente para a págrn.r
www.oortaldecomnrasnublicas.com.br. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuiçoes:
processo jicitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado peh sua o,; i

respons;lvel pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da 1,lroposi.r ,

os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de hal;iiit:r,;iiI
receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sLra rlecis;l ,

indica:- o vencedor do certame; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo rlt'vriLrrr
instruído a autoridade responsável pela adjudicação e propor a homologação-

óRcÃos lurEnrssADos:
PREFEiTURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CAEÁ.IÁS

IO DE BRASILIA')

DATA E HORA LIMITE PÂRÁ 12H:00 M Do DtA 22 /02 /2022 (Ho RIO DE BRASILIA)
IMPUGNA o:

DAl A T] HORA FINAL DAS PROPOSTAS: 08H;00 M DO DIA 25 02 2022 RIO DE BRASILIAHO

DATrtr DE ABERTURA DAS PROPOSTAS -
SESSÃO PÚBLICA: 0BH:01 M DO DIA 25 02 2022 HORÁRIO DE BRASíLI

LOCAL: l.r r'

VALOR O SIGILOSO

IITODO DE DISPUTA. . ...
ABERTO

1. DOOBJETO.

0 obieto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantaiosâ para SISTEMA DE REGISTRO DE PRIi

PA&{ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÀO, Et:T!1"'
HIDruIULICO E PINTURA PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIAS DE EDUCAÇÀO DO MUNI(,iPI(, ,

ELDORÂDO DO CARAJÁS-PA.

lsalds 4! 20''PoÉ que todos vejafi e saibç.1 Õ ftja õn -<.5\..r0â
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1.1. A licitação será dividida em ITENS, conforme tabela constante do Termo de Referência, facult.rndo-so :

licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

1,2. O critério de lulgamento adotado será o menor preço do ITEM, observadas as exigências contirlas rr::

Editale seus Anexos quanto às especificações do objetc.

2. DO REGISTRO DE PREçOS.

2.1. As regras reíerentes aos órgâos gerenciador e participantes, bem como â eventuâis atlesões sio .rs r

constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

3. DO CREDENCIÁJTIEI{TO.

3.1. O Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastral no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS que l)erm,r. .

parricipâçào dos interessados na modalidade LICTTATÓRlA PREGÃo, em sua FoRMA ELETRÔNICA.

3.2. O cadastro deverá ser feito no Portal de Compras Públicas, no sítio www.portalrlerorrprrrsJ;rtbÀl;ut!tL,., r

3.3, O credenciamênto junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou cie s

representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerenles il
Pregão.

3.4. O licitânte responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transaçôes efetuadas em seu nome, âssun]e cor'r

firmes e yerdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou prri

representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade prorrotore -

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

3.5. É de res ponsa b ilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no PORTAL DE COMF t

PUBLICAS e nrantê-los atualizados junto âos órgãos responsáveis pela informação, devendr., pr-rr,.]e;rr

imediatâmente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se torjr

desa trra lizados.

3,5.1.4 não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no nronrert

habilitação

4: DApARTrcrpAçÂo§o!wi&íj.j,,;.'':.:r,,:''.' l:::.:

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objet() ('
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 porre, p.i:

sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nq 11-488, de 2007, para o microemlrrcen.j..

individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nq 123, de 2006.

4.3. NÃo poDERÁo PARTICIPAR DESTA LtctTAÇÃo os INTERESSAD0S:

4.3.1. Proibidos de participar de licitaçÕes e celebrar contratos administrativos, na fornra da legislaçào vig.,

4.3.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu[sJ anexo(sJ;

4.3.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber cita. l

responder administrativa ou judicialmente;

lsaics 41.20 'Wo qde tadas vEorrJ a sair5c,,' c ,.ar c.'
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4.3.4.Que se enquadrem nas vedações previstâs no artigo 9e da Lei nq 8.666, de 1993;

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

4.3,6. Entidades empresariais que estejâm reunidas em consórcio;

4.3.7.Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acrirdã

7 46 / ?0 1 4 -T CU -Plenârio).

4.4. COMO CONDIÇÀO PARA PARTICIPAÇÂO NO PREGÃO, A LICITANTE ASSINALARÁ'SII!I" OU "NÀO' '\í CA I

PROPRIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, RELATIVO ÀS SEGUINTES DECLATTAçÔES;

4.4.1.Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3'da Lei Complementar ne 123, de 2006, eslundo a :1.' :

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

4.4.1.1. Nos itens exclusivos pâra participação de microempresas e empresas de pequeno po ..

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

4,4.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresâs de peqi]t'.'

porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o Iicitante não ter direito ao tratamcni,)

favorecido previsto na Lei Complementar na 723, de 2006, mesmo que microempresa, empresa rie peqrr.

porte.

4,4.Z.Que está 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 â proposta apresentada estii r

conformidade com as exigências editalícias;

4.4.4,Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigâtoriedade de dec:r:

ocorrências posteriores;

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

16 anos, salvo menor, a partir de L4 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7', XXXII

Cônstituição;

4.4.6.Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SL]'I/MP |' l
de 16 de setembro de 2009.

4.4.7.Qtte não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou íoit,
observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1e e nc inciso III do art.5q da Constituição Federal;

4.4,8. Apresentar o Sistema de Cadastro Unificado de Fomecedores. SICAF. lunto a documenr:rção ,'.,

habilitação devidamente atualizado sem pendencias.

4.5. A declaração íalsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções pr evista. ,

lei e neste Edital.

s. DÂ**s'ürÂçÃoútWsàí*ruçÃo.
5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente corr, ":

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

rtt r';rr ll jr !-'i-'r.i Ji-ia ar/rali ,erajri , .. :.
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horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente â etal.] rr,

env io dessa documentação.

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá llor r-.,e )

chave de acesso e senha.

5,3, As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, air,,:

que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art.43, § 1q da LC na 123, Lle 20 06.

5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública clo P|t', , '

ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quatsquer nrctr::r-,

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 doclLment(.. ,

habilitação anteriormente inseridos no sistema;

5.6, Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadâs. ( (

somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociâção e julgamento da propostâ.

5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado sonlente s. l

disponibilizados para avaliação do(a) Pregoeiro[a) e para acesso público após o encerramento do envio de lan,. ]

6. DOPREENCHIiTENTOOêPilOP TÀ

6.1. O LICITANTE DEVERÁ ENVIAR SUA PROPOSTA MEDIANTE O PREENCHIMENTO, NO SISTEI\4A EI,I.]TROIT I

DOS SECI]INTES CAMPOS:

6.1.1.Valor unitário e total pâra cada item ou lote de itens (conforme o casoJ, em moeda corrente naL r()ir.r i,

6,1.2.Descriçâo detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo

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

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

6,2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratadâ.

6.3. Nos valores propostos estârão inclusos todos os custos operacionais, encargos p revide n ciários. tr':riralit r

tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos ben.

serviços.

6.4, Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabili,l:r'i

do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qual:,1.

outro pretexto.

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

6.6. Os licitantes devem respeitar os preçDs máximos estabelecidos nas normas de regência de contratac,,

públicas, quando participarem de licitações públicas;

6,7. Será desclassificada a empresa que apresentar identificação da empresa tais como razão social irrr n,,,.i

íantasia que venha indicar a mesma.

balos a1?o''Poro qoe lgdos vqon: e so/boa," c r,lig.i,: .
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7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horá r i

Iocal indicados neste Edital.

7 ,2. O(a) Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentâdas, desclassificando desde logo aquelas que não est rjanl

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

especiíicações 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 fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tert:.1i

real por todos os participantes.

7.2.3, A não desclassificação da proposta não impede o seu iulgamento definitivo em sentido contrário, le'/:r

a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão ala 'i

de lances.

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

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sisterrr:,

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 licitação indicada no preambulo deste edital.

7.6. Os Iicitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão ,-,

regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao últirr,

por ele ofertado e registrâdo pelo sistema.

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em r-elaçãi, ,

lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 0,05 (cilr:.;;

centavos.

7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (201 sequndorr r ,

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

descartados pelo sistema os respectivos lances.

7.10. Será adotado para o envio de lances no pregâo eletrônico o modo de disputa "ABERTO. em qu(, ,:

licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

7.tt. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorro.,a, :

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

sessão pública.

7.12. A prorrogação automática dâ etapa de lances, de que tratâ o item anterior, será de dois minutos e ocor i1.r,.

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

intermediários

lsoias 41.20 'Pdra qoe todosvdafi e saibdn o /rdo Co !ar!âól? Li-: ,iÍ
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7,13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar ;,

âutomaticamente.

7.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação âutomática pelo sistema, poderá a pregoe: .

assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, enr pro

consecução do melhor preço.

7.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão :.

desconsiderados pelo(a) Pregoeiro(a).

7,16, Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registr:,

primeiro.

7.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitântes serão informados, em tempo real, do valor do m:r ,

lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.18. No caso de desconexão com o(a) Pregoeiro(aJ, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sister ':

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

7,19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeira persistir por tempo superior a dez minutr,:

sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do(a) Pregoeiro(a) ;.

participantes do certame, publicada no Portal de Compras Públlc,

http:/ /www.portâldecomnraspublicas.com.br. quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertu.a I

será reÍniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo(a) Pregoeiro(a1 a-';.

participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7,21. Em relação a itens não exclusivos para parücipação de microempresas e empresas de pequeno porte, ui'rii

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

entidade empresarial. O sistema idenüficará em coluna própria as mlcroempresas e empresas de pequeno ;,r' ,

participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior p:rr

assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC ne 123, de 20i

regulamentada pelo Decreto ne 8.538, de 2015.

7.22. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarerrr -.

íaixa de até 5% (cinco por cento] acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas c,'i

primeira colocada.

7.23. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta pa|a

desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada. no prazo de 5 fcincoJ minui,r:

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

7.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se maniÍestÊ

prazo estatrelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte clr il

lsa@s 4t 20:'Pdré qte todos vdanl e soibc.-. crüaa,roSal;!:,C2i
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encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por centc), na ordem de classiÍicação, para o exercício tlo lae. "
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.25. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte qr.

encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para qu,::t'

identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.26, Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrângeir'( .,

critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margetts de preterêL , ,

conforme regulamento.

7,27. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificaçâo, de marreiia i] ..

só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechad;L

modo de disputa aberto e fechado.

7.28. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no Ar t

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

7.28.1. Produzidos no país;

7.28.2. Produzidos por empresas brasileiras;

7.28.3. Produzidos por empresas que invistâm 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 iI
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibiliriiLrt

previstas na legislação.

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

empatadas.

7.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o(a) pregoeiro(a) deverá encaminhar, pek.r sisr,.,

eietrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtidrr nrr i

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

7.3O.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.30.2. O[a] pregoeiro(a) solicitará ao iicitznte melhor classificado que, no prazo de 0Z (DUAS) hora:r er, ,

proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o r:aso, r.,r

documentos complementares, quando necessários à confirmaçâo daqueles exigidos neste Editai [ ;

apresentâdos.

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

8. DAACEITÂBILIDÂDEDÀPBíüO§ ÀV§tEDç615., ''r' : . ..: ..
8.1. Encerrada a etapa de negociação, a pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar quani. i
adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contrataçâo neste Etl ..

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

L0.0z4/2079.

lsoias 4t 20:'Pdrc qoe tadosvejoü e saibúr1 o rriaúo Sf,\!a)l t-',-,.r:
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8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço nrá;<i

fixado (Acórdão ne 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequí\,el do prodLr

(cinquenta por cento Jart.48, inciso II, 1'a lei: 8666.

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

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

encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto qua nL r

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

totalidade da remuneração.

8.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibiiidade e a legail::i ,

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

8.4. Nâ hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, coln vist.rt

saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no:r-isterna !(

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

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

íuncionalidade disponível no sistema, no pr azo d,e OZ (DUAS) horas, sob pena de não aceitação da propostir.

8,5,1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo(a) Pregoeiro(a) por solicitação escrita e justificacrr

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

8.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo(a) Pregoeiro(a), destacam-se os que contenile .

carâcterísticas do material ofertado, tâis como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de oLrt.r

informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônicr.,, ,

se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo(al Pregoeiro(a), sem pre;uízo do seu ulterior envio rel

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta=

8.5.2.1. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condiçôes ii'rdispen5-áv ri.

realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários al r

perfeito manuseio, quando for o caso.

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

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

8.7. Havendo necessidade, o[a) Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e hrorá rio 1r

a sua continuidade.

8,8, O(a) Pregoeiro(a) poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao iic,tante (

apresentou o lance mais vantaioso, com o 6m de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociaçào

condiçôes diversas das previstas neste Edital.

8.8,1.Também nas hipóteses em que o(a) Pregoeiro(a) não aceitar a proposta e passar à subsequente, po-.

negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

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

iaafi, 4t.21 'Pon qre lado§ vgoú) ? 3ci'4cu]1 . .r rn j() ür it,^inal i1" ' ,.,
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8.9. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, semple i.(,,

proposta não for aceita, e antes de a Pregoeira passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistem:r. r:

eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC ne 123, de 2006, seguindo-se a riisci'r

antes estabelecida, se for o caso.

8.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o(al pregoeiro(aJ verificará a habilitação do li.t,f '
observado o disposto neste Edital.

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classifii;. r

em primeiro lugar, a pregoeira verificará o eventual descumprimento das condições de participri;,,"

especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contrâtirÇi .

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 Ce Empr (-,:.i

Punidas - CNEP (wu'rv.portaldatransparencia.gov.br/ J;

9.1.3.Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de tmprobidade Administrativa, mantÍrio pelc

Conselho Nacional de Justiça (www,cnj.jLrs.br/improbidade-adm/consu lla r requcriilc.rrhp ).

9.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União - 'i'1.,

() ntâs.tru.sov.br/(rrtlslizu=1660:3 t0

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

por força do artigo 12 da Lei n" 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sançôes impostas ao responsávei pi .

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

intermédio de pessoa iurídica da qual seia sócio majoritário.

9.1.5,1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências lmpedi:,,:,,

lndiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontada-§ irí

Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9,t,5,2, A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, Iinhas de fornecinrt. , ,'

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 Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por falta de condição iit

participação.

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

previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar na 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estahele ''

para aceitação da proposta subsequente.

lsd;es 4t.2o. '?día que tcdos vejaü c §.r,l-.or-i .r Jrii,,r oJ SÊir
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9.1. Caso atendidas as condiçôes de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do POH Lr
DE COMPRAS PUBLICAT em relação à habilitâção jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificaçrri.

econôrnica financeira e habilitação técnica.

9.L.L, É dever do licitante atualizar previamente as comprovâções constantes do PORTAL DE COMPII 1!

PUBLICAS, para que esteiâm vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto c-l

apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

9.l.2.0descumprimentodosubitemacimaimplicaráainabilitaçãodolicitante,excetoseaconsultaaossÍt:r.

eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pela Pregoeira lograr êxito em encontrâr a[s) certidão(irr.:,i

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

9.2. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à conÍirm: r

daqueles exigidos neste Editâl e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, enr fornlato dir.i r

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

9,3. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentaçâL ( ,,.

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

9.5. Nâo serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPf/CPF diferentes, salvo aqueles leralmr,

permitidos.

9.6, Se o licitante for a matriz todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a 1ll,;,i

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

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9,6.1. Serão aceitos registros de CNPf de licitante matriz e filial com diferenças de números de docr:me:

pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento Ce ,;.

contribuições.

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

relacionada nos itens â seguir, para fins de habilitação:

9.8. HABILITAçÂO'URÍDICA:

9,8.1,No caso de empresário indiüdual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da ji... .

Conrercial da respectiva sede;

9,8.2. Em se tratando de microempreendedor individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreend, r:r

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

!v!a!!!rr orla-Ld-0el]]-ueelldcda]:g0v.bi

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

constitutivo, estâtuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respe,t.r

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

9.8.4.Ins-crição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro

sede â matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

PREFEITURA DE ELDORADO DO CARA'AS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO - Cpl,

onde

I

l5ôíc5 41.20: 'pa.a qre todas vqjoi': e, sabc$ o ír3c Ír. Sarin.-1? 1..-";:ir:

Rua da Rio vermelho o o1-Centro- km úo, CEP: 68524-000- Eldoràdo do Carâjás/PA
ct-l



!-,'

-Êq-Eldõrâtlo PREFETTURA DE ETDoRADo Do cnnayÁs
DEPARTAMENTo DE LICITAçÃo - cprdo Carajás

9.8.5.No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídica:; i,

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 q.,

aprovou, devidamente arquivado na luntâ Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas JurÍdica.

respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei ns 5.764,de L971.;

9,8.7. N<.r 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 alteraçôes ou da consolidaçào resi)ecl

9.8.9.Certidão de enquadramento de micro empresa ou empresa de pequeno porte emitida pela il
comercial do estado da empresa;

9.9. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

9,9.1.CNP] - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas furídicas ou no Cadastro de Pessoas F-ísii

juntamente com o QSA, conforme o caso;

9.9.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão exped

conjuntamente pelâ Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Ceral da l,-az,:n.

Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por ei.,.

administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Coniunta n! 1.75 -

02/70 /201,4, do Secretário da Receita Federâl do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

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

9.9.4.Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentaçã,,

certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título Vll-A da Consolidação das Lers .1,,

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei ne 5.452, de 1s de maio de 1943;

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

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

sed ia da;

9.9.6.Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa iunto aos Trihrii,).

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

for sediada;

9.9.7. Certidão negativa junto ao município de Eldorado do Cara.jás.

9.9.8. Caso o licitante detentor do menor preço seia qualificado como microempresa ou empresa de petl t
porte deverá âpresentar toda a documentação exigida parâ efeito de comprovação de regularidade f,rri I

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

9.10. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO.FINANCEIRA.

9.10.1.Certidão Negativa de falência, de recuperação judicial ou extraiudicial [Lei ne 11.101, de 9.2.!u.

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

esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;

lsali{rs 4t.2a 'paío qre lodas vgorr e soriro, ,r . ô ?raa 
':n :i5t'r:a;r ',
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9.10.2. Certidão Simplificada da .lunta Comercial do Estado do domicilio ou sede da licitânte em jtida I
últimos 60 dias;

9.10.3. Certidão Especifica da Juntâ Comercial do Estado do domicilio ou sede da licitante emitida nos últrmc:

60 dias;

9.10.4. Balanço patrimonial e demonstrações conlábeis do último exercício social, já exigíveis e apresent r

na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balanr .-

ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais rle..:'

(três) meses da data de apresentação da proposta;

9.10.4.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentiçãr ::,

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

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

9.10.4.3. Caso o licitante seja cooperativa, tâis documentos deverão ser acompanhados da últil r

âuditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 172 da Lei ne 5.764, de 7971, ou de uma declaraçâo

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

9.10.4.4. Devera apresentar junto ao balanço o terrno de abertura e encerramento do mesmo.

9.10,4.5. Certidão de regularidade do profissional (Contador) que atesta o balanço patrinrr r

dentro do prazo de validade;

9,10,5. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtençâo de índices dr

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SGJ e Liquidez Corrente (LCl, superiores a 1 ( um) resultantes da aplic"c.:.1

das fórmulas:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG=

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Totâl
SG=

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Circulante

LC = Passivo Circulante

9.10.6. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos Índices de Liqr.id:-:

Geral (LGJ, Solvência Geral (SGJ e Liquidez Corrente (LCJ, deverão comprovar, considerados os riscos p -
Administração, e, a critério da autoridade competente, o capitâl mínimo ou o patrimônio líquiclo mÍnrr,, i

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

9.1 1. QUALTFTCAçÂO TÉCNrCA.

9.11.1. Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em calacterístic, i

quantidades e prazos com o objeto da licitação - Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pt.r. :

jurÍdica de direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá este ser con] i 'r 
,

lso,as41.2a 'pofi qL , tgdas vEom. i7 so,}ârt c ftió r]o sfirarl: lr:
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reconhecida de quem o subscreveu, os atestados devera ser apresentado com quantitativos iguai o sinri .

podendo a administração solicÍtar diligencia no mesmo.

9.11.2. Alvarâ de funcionamento da sede da empresa.

DEMAIS DOCUMENTOS OBRIGATÓNIO ;UUTO N H.EBTIITAçÃO IURiDICA

Proposta de preços; (apresentar em pâpel timbrado da empresa).

Declaração de sujeição às condições estabelecidas no edital e de inexistência de fatos supervenientes impedjrir,,:

dâ habiiitação; (apresentar em papel timbrado da empresa).

Declaração nos termos do inciso X,*«lll, art. 7a da constituição federal; (apresentar em papel timl)ra(l , ':'

empresa).

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

Declaraçâo do porte da empresa; (apresentar em papel timbrado da empresa].

Declaração de idoneidade; (apresentar em papel timbrado da empresa).

Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação; (apresentar em papel timbrado da empresa)

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

qualificada c<lmo microempresa ou empresa de pequeno porte sera declarada vencedora, uma vez que aten(l ..

todas as demais exigências do edital.

9.12.1. A deciaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

9.13. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou €rnpresi

pequeno porte, e uma vez constátada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fi:;,. r

trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 fcinco) dias úteis, após a declaração do venct,]

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administrâção púi'r;

quando requerida pelo licitante, mediante apresentâção de justificativa.

9.14. A não-regularizaçáo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitaçàr'

licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos iicit: I

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

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(a) Pregoeiro(aJ suspende.r

sessão, iníormando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da rnesma.

9.16. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quais(luer (

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

9.17. Nos itens não exclusivos a microempresas ê empresas de pequeno porte, em havendo inâbilitar,iào, h..r

nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n! ':

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

9.18, Constatâdo o atendimento às exigêncÍas de habilitação Íixadas no Edital, o licitante será declaratlo vence..r,

bctals 41.2o 'Para qte todosvejoel. e soii).),1l c rrra .rir rli{ciii: t
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1 0. Do ENCAMTNHAMENTô DA pRoposrÀ vENcEDoRÁ.

10.1. A proposta nnal do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (DUAS) HORA:, .,

contar da solicitação da Pregoeira no sistema eletrônico e deverá:

10.1.1.Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhar; .-

ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo Iicitante ou seu representante lei:'

10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pâganren!(:

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

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

10.2,1, Todas as especificações do obieto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, labricarrre .

procedência, vinculam a Contratada.

10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unirário em algarisrnt.rs c o v r.

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

10.3.1, Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no cas,, , -

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

10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao obleto deste Edital, sem conter aiterna:,',.,:.

de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pen:r

desclassificação.

10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela tiue r ,.

corresponda às especificações ali contidas ou que estâbeleça vÍnculo à proposta de outro licitante.

10.6.As propostas que contenham a descrição do obieto, o valor e os documentos complementares est.ü..'

disponÍveis na internet, após a homologação.

10.7. A administração quando entender que os valores estão inexequível poderá solicitar eventuais enrl.).es.l

planilha de composição juntamente 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 cle perli. ;

desistência do mesmo podendo ser penalizada na forma da lei.

1X. DOS RECURSOS. ',.,:, :: : r'l ::,

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regulârização fiscal e trâbalhista da Iicitante qualificada coi:,

microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, seÉ concedido o prazo de no mínimo trinta min,rt,

parâ que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer. de forma motivada, isto é, indicando contra qu; Iir

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

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá o(al Pregoeirofa] verificar a tempestividade e a existência de motir,: Ç :

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

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

de admissibilidade do recurso.

. l5o,o5 41 20 'pdrc qLE loclos vejdn . ? saiaal. o ,n.ic êô tl
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L1,2,2, A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decad( .r

desse direito.

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

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

apresentarem contrârrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarâo a conti

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à de:i

de seus interesses.

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

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

Ed ita L

12, DA REABERTURÁ DA SES§Â{) PÚBLICÁ.

12.1. :1 sessiio pública poclerá ser reaberta:

12,1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização rla sr r ,

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

anulados e os que dele dependam.

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitânte declaradc venc - r

não âssinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a reguiarização fis, r'

trabalhista, nos termos do art. 43, §10 da LC ne 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os proccdimt :

imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de Iances.

12.2, Todos os licitântes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

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

procedimento licitatório.

L2,2.2. A convocação íeita pore-mail dar-se-á deacordo com os dados contidos no CADASTRO DO PORTAi -

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

13. DA ADJUDTCAçÂo u xmrOIJtç4çAO.

13,1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do(a) Pregoeiro(a), caso r:

haja interposiçâo de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentiiiio.,

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente horrolog.,

procedimento licitatório.

14. DA GARANTIA DE EXECUçfu. ' , :

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

baios 4Lzo:'pdtu quê toclosvejon) a 3ai5d.'. c ,njo .ro jSN:
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15. DA ATA DE REGISTRO DÊ PREçOS.

15,1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de até 05 (CINCO) dias uteis, conta(: )..

pârtir da data de sua convocação, para assinar a Atâ de Registro de Preços, cujo prazo de validade enconti-n-se r

lixado, soh pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

15.2. Alternativamente à convocâção para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinaturir dà Al r .'

Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postâl , ,.,

aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de até 2-! hci:,
contar da data de seu recebimento.

15.3. A empresa vencedora deverá assinar a ata de registro de preço no prazo máximo de 24 horas a parti tlc ;.

envio podendo a mesma ser assinada digitalmente, o não cumprimento desta clausula a empesa sr:frera

sançôes administrativas conforme a lei.

16. :DorERMoDEtoNr§-ffE$I$srxu@ÚTorqfiürI@:, ]:rl, :'

16.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrât., o

emitido instrumento equivalente.

16.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (CINCO) dias úteis, contados a partir da data de sua convoraçio. ;,..

assinar o Termo de Contrâto ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de EmpcnhoT(.,

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

Ed ital.

16.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assÍnatur. ,

Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminh:'r-1o r,

assinatura ou aceite da Adiudicatária, medíante correspondência postal com aviso de recebimento (AIIJ uu '' ,

eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (CINCO) dias, a contar da data de seu recebirxe 't

16.2.2.O prazo previsto no subitem ânterior poderá ser prorrogado, por igual período, por soiicit ,

justiíicada do adjudicatário e aceita pela Administraçãc.

16.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivâlente, emitida à empresâ adjudicada, iniplic'

reconhecimento de que:

16.3.1.Referida Notâ está substituindo o contrâto, aplicando-se à relação de negócios ali estal)eleciir I

disposições da Lei ne 8.666, de 7993;

16.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

16.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 7B tla L,,

8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Ler.

lsoics 41?o 'pcrc quê toóos le)ofi essiba't í ir1-, -, -::l
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L6,4, O prazo de vigência da contratação se encerra no final do exercício financeiro da assinatura do mesrr;r

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

16.5. Previamente à contratação a Administração realizarâ consultas para identificar possível suspe:i',,

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

Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no aÍt. 29, dâ Instrução Nor JLi\

3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6e, IIl, da Lei ne 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prev ,r :

CADIN.

16.6. Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condiçôes de habilit: r -

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

16.6,1.Na hipótese de irregularidade, o contratâdo deverá regularizar a sua situação perante o.adasti

prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

16.7. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das cr-rndições Lir

habilitação consignadas no edital, quê deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da :,r:.

de registro de preços.

16.8, Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital

se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da apiic:rçâc r

sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitadâ a or(lL-r!

de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e everll r :

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

17. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERÂL.

17.1. As regras acerca do reaiustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Termir

Referência, anexo a este Edital.

18. DO Rf,CEBIMENTO DO

19. DAS OBRIGAÇÕ§S DA COilTRÁTÀI T§ E DA CÔNTRATÀDÀ

19.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no l'ermo de Referência.

..4. ,:..20. 'DO PAGAMENTO. :,"

20.1. ,\s fegras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referôncia, anexo a este lj(iit:r;.

21. DAS SANçOES ADMINISTRATÍVAS

21.1. Cotrlete infração administrativa, nos termos da Lei nq 10.520, de 2002, o licitante/acijudicat.r r,r., r

21.1.1.Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalcnte, qr,.rr.i,, --\rr,.

dentro do prazo de validade da proposta;

21.1.2. Não assinar a ata de registl'o de preços, quando cabível;

2 1.1,3. Apresentar documentação falsa;

21.1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certâme;

isoias 4t 20 'Pd,a aoe todos vEofi e 5úi5.r',r.. o tÍ1óc Q. S::Nti:1? t '- :.
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21,1.5. Ensejar o retardamento da execução do obieto;

21.1,6. Não mantiver a propostâ;

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 sujeitará a em|resi'

juízo da Administração, à multa moratória de 0,50lo (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 107c lr' :;:

por cento), conforme determina o art. Na 86, da Lei Ns 8666/93.

21.?.t. A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contÍatada possuir com â Prefeilr ,

Municipal de Eldorado dos Caraiás, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusiye :,r .

as multas previstas.

Z 1.3. A inexecução total ou parcial do obieto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, as segulrr:--:

sanções administrativas, nos termos do artigo Ne 87, da Lei Ns 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 i. i:

do contrâto;

c) Suspensão temporária de paúicipação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipa!

Eldorado dos Caraiás, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução tütal, ;L r.

justificativa aceita pela Administração da Prefeitura Municipal de Eldorado dos Caraiás, será aplicado o lirnr r,

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

d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os moi-,!.,:l

determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplic0

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

14 do Decreto Nq 3.555/00.

2l.4.Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cincol dias úteis, a contar da ciêncja r,'

intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamer,:.

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

21.5. Serão publicadas nâ Imprensa Oficial, as sanções administrativas previstas neste edital, inclusive r'

reabilitação perante a Administração Pública.

?,1.6, DA FRAUDE E DA CORRUPçÂO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por st rs

fornecedores e subcontratados, se admitida à subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o proccs5i

de licitação, de contratação e de execuçâo do obieto contratual.

21.6.1. PARA OS PROPÓSITOS DESTA CLÁUSULÁ" DEFINEM.SE AS SEGUINTES PRTíTICAS:

a) PRríTICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantageor c,r,,. .

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

lraios 41.20: 'PúÍa qoê tsdastejoit. ',, satbrrl ? ,7--o d.j :l.liii
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n; nnÁflCe FRAUDULENTA: A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar u !!-(:.ü\:.

lir rtaçào ()u de execução do contrato;

c) PfuíTICA CONLUIADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais Iicitantes, corr oli soni I

con}]ecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preç(rs r,,r't ri

art i[iciais e nào-competitivos;

d) PRIíTICA COERCITIVA: Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessr.r.]s r,'-

proprietlade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contu

e) PRíTICA oBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer ck'llaraçor.

falsas aos representantes do organismo Íinanceiro multilateral, com o obietivo de impedir matcri;r lr::i,:'

apuração de alegações de prática prevista acima; atos cuja intenção seja impedir matelialrÍrente o exercí( i(, r'

direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

22; DA§oRMAçÃoiiotl*jffi ,,i::,;...,,.;.t.j: "' " ' 
,

22.1. Apôs o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da propos:r

do licitante mais bem classificado.

22.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do ceruanre (,rr'i rel: ( i ,

ao licitante melhor classificado.

22.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do iicitante \,€nce'l

estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase conlpetiti\'.r

22.4. Esla ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contrâtações e sorDentL, l

utilizadâ âcaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas ,rl)!').

previstas nos artigos 2 0 e 21 do Decreto n" 7 .892 /2013.

2:]. IIÁ IMPUGNAçÃO AO EDITÀL.,E DO P§DI.DO DE E§CLÂRECIMENTO.

23.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poilt:r

impugnar este Edital.

23.2. A IMPUGNAçÂO DEVERÁ ser realizada EXCLUSMMENTE por FORMA ELETRÔNICA no sistr,:

www.portaldecomprasou blicas.com.br.

23.3. Caberá o(a) Pregoeiro(aJ, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, (le{ i .

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

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 enr,,iaios ; :

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

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

www.oortal decomprasoublicas.com.br.

lscics 41 zo.'Poío qtE todosvEom I sciSor. c.'rao.r. içNF.:
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23.6. O(a) pregoeiro(aJ responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, .ontad(. :

data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do eclrt:

dos anexos.

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

se amoldarem ao art.2l parâgrafo 4e, da Lei 8.666/93.

23.7.\.A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pc,;

pregoeiro(al, nos autos do processo de licitação.

23.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincular'ão os partic;p:iÍr::

administração.

23.9, As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de oldern g,,'

'--serãocâdastradasnosítio@sendoderesponsabilidadedos|icitantes,s.
acompanhamento.

23.10. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso de er-l.rp:',:s

que esteiam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo ;,,

responder pela proponente.

23.11. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designarla pf ','

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

contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de irrocun,r

pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

24. úAsDrspos$@{pq§ffi_.§§;i}*,:,::,1].§',,',' _,
24.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

24.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realizaçáo do certalre

._, data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesrno hol i

anteriornrente estabelecido, desde que não hâja 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 Bri.;

_ DF.

24.4. No julgâmento das propostas e da habilitação, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou falhas riue

alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade lurídica, mediante despacho fundanrcnt,r'

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

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

24.6. As normas disciplinadoras dâ licitáção serão sempre interpretadas em íavor da ampliaçâo da dlsput;r t,r

os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonorniar, a linalidr'.t,

a segurança da contratação.
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24.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administr:.c "
não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da conduçâo ou do resirltari,,

processo licitatório.

24,8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Editâl e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e iniluir-sc'-:r r

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 âfastamento do licitante, dtscir Lr .

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

24.tO. O licitante é o responsável pela Íidelidade e legitimidade das informaçôes prestadas e dos doctrmc:i:

apresentados em qualquer fase da licitação.

24.10,1, A falsidade de qualquer documento apresentâdo ou a inverdade das informações nele con r'

implicará a imediata desclâssificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencea

a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sançÕes cabivcis.

24.LL, Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compô(,q,

processo, prevalecerá as deste Edital.

24,L2. A Prefeitura Municipal de Eldorado dos Cara.jás, poderá revogar este Pregão por razôes tie interr..:

público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo ,

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

procedimento viciado, desde que observados os princípios da arnpla defesa e contraditórÍo.

24.1?.1. A anulação do pregão induz à do contrato.

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

24,8, É facultado à autoridade superior, em qualquer íase deste Pregão, promover diligência tiestina, r.

esclareceroucompletârâinstruçãodoprocesso,vedadâainclusãoposteriordeinformaçãooudedocuinento..

deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

O Edital está disponibilizado, na íntegrâ, no endereço eletrônico: wwr,r'.nortaldecomorasoublicas.com.br. e

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

vermelho e 01 - Centro - km 1.00, CEP: 68524-000. nos dias úteis, no horário das 08:00 às 12:00, mesnro endereç;;

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

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

TERMO DE REFERENCIA

ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS;

ANEXO II - MODELO DE DECLARAçÂO DE SUJEIÇÃO ÀS COI.IOIçÕAS ESTABELECIDAS NO ED ÍTAI- I-

INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO;

ANEXO tII - MODELO DE DECLARAçÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII, ART.70 DA CONSTITUIÇÀO FEDF,LÀI

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAçÃO DE ELABORTÂ.ÇAO TNDEPENDENTE DE pROpOSTA;

ANEXOV- MODELO DE DECLARAçÃO DO PORTE DAEMPRESA; 
1

lscias 4t.2o: 'n1ra qLle, tcdas lqbrl r: so,5o,r o iriec i! si

Rua da Rio vermelho o 01-Centro- km 1oo, C€P:68524-ooo - Eldorado do CarôláslPA J
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ANExo vr - MoDELo oe oEcr,emçÂo DE ID0NEIDADE;

ANExo VII - DECLARAÇÃ0 DE CUMPRIMENT0 DoS REQUISIT0S DE HABILITAÇÀo;

ANExo vut - TERMo DE REFERÊNCIA.

ANEXO tX - MTNUTA DA ATA DE RECTSTRO DE PREÇOS;

ANEXO X - MINUTA DO CONTRATO;

Eldorado dos Carajás - PA 11 de Fevereiro de llir. .

Tiago ra Costa
Pregoeiro Municipal

I scios 41.2 o' pdra q ue to<lés -'/qon., e sat ibrt!' â m.la co S!\iari? ::r: r,.

Rua da Rio vermelho o o1-Centro- km ioo, CEP:68524-ooo- Eldorado do Côralás/PA

/\?)

\l-l/ I
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ANEXO I - PROPOSTA DE PR os ODELO
pRrcÀo rlE.rnôutco Ns xxxx/2022-sRp
si.ssÀ0 pllBt,tcA, - ---/---- /2022, Às ----H----MIN C---) HORAS.
LO(ir\L: PREFEITURA MUNCIPAL DE
iDriN rlr'rÍrAÇÃo DA PRoPoNENTE
\OME DE FANTASIA;
RÁZÀO SOCIAL:
CNPI:

ENDERE
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM NAO

CEP

TELEFO N Er

CONTATO DA LICITANTE:
BANCO DA LICITANTE:
NO DA AG NCIA:

ITENS DESCRIçÃO

E.MAIL:
FAX:
TELEFONET

CONTA BAN DA LICITANTE:

CIDADE:

VA LOR
TOl AL R$

I
TOTAL POR EXTENSO:

A enrpresa: ..................................,...,..... declara que:

1 llstão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encar'13rs fis:.

sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos pr-r rlur,r. , r

embalagens adequadas.

2 Validade da proposta: 

-

dias.

3 Prazo de inicio de fornecimento/execução dos serviços de acordo com o estabelecido no termo de referencia [a,rcxo i ) ri1

edital desse processo.

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

, onrpanlreiro ou parente até terceiro grau.

5 Quc o prazo de inicio da entrega de 48 horas mediante ordem de serviços dos produtos será de acordo co!Ír i)s tciir

estabelecidos no anexo, deste edital a contar do recebimento, por parte da contratada, da ordem de compra ou (ocu]x,,: l

sinrilar', na da secretaria de educação de Eldorado dos Carajás CEP: 68524-000 - Eldorado do Cafâjás,/l',r

uf todos os equipamentos serão avaliados, sob pena de devolução de não aceite, caso não .rten(..,

clescnrrin:rçâo do termo de referência do referido edital ou de má qualidade

CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

OBS. serão desclassificadas as propostas que apresentarem cotações contendo preços excessivos, simbóliccrs, dc val rr zeI r

lnexequíveis, na forma da legislação em vigor, ou ainda, que ofereçam preços ou vantagens baseadas nas ofcr tas o.)s (lcrl
licitantes.

ttC,it; a!)a úa:.:) .:t t1 a-.,!, t1 . :-a:.ar.. . :. I . .

RuadaRovêrmelhoool-(entro-kíl.1oc,CEPr68s?4ooo-EldorêdcdoLnêt-á5tl'À

/uÍ c aincla côn1u

MARCA QUANT. UNIDADE
VALOR

UNITÁRIO
R$

IIiSC. ÊST.:

BAIRRO:

t-ot
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ANExo rr - DECLARAçÃo De su;EIçÃo Às c0NDIÇôES ESTABELECIDAS No EDITAL E ne turxtsr'Êrucra i,
FATos SUPERvENIENTES IMPEDITIvoS DA HABILITAçÀo

pREGÂ0 ELETRôNICo Ne xxxx / zozz-sRp

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

portador do RC abaixo assinado, na qualidade de responsávt,l lt,gal

CNPI declara expressamente que se sujeita às ioncl,,:

estabeleciclas no edital acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada or.

licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas rro ed:::: l

(lLrc denronstrem integral capacidade de executar o fornecimento do bem previsto.

declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habi it:ç:,,,

que comprometa a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, parágrafo Ze, e artigo 97 da lei na 8.66t , .i,

,- 21 de lunho de 1993, e alterações subsequentes.

proponente,

em, _ cle _

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

ltaiit 21aC pat.)',1a.: !rüi,\ I üa_r«i,: a i.l:ij,,:,_ .: r' .

Rua da Rro vermelho o oi - Centro - km 1oo, CEP: 68524-ooo - Eldorêdo dc Cârajá5/PA

N
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ANExo tII - MoDELo nr nrcranaçÃo Nos rERMos Do INCISo xxxIII Do ARTÍco 7s iJrt

coNSTrrurçÃo TEDERAL

pREGÃo e Letnôt{tco N, xxxx/zo?z-sPrp

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

............, inscrito no CNPJ ns por intermédio de seu representante legal r;[a; :;r'

portador(a) da carteira de identidade ne ................ e CPF n4............................, declara, par',r fin:

disposto no inc. v do arl. ne 27 da lei n0 8.666, de 21 de iunho de 1993, acrescido pela lei nq 9.854, de 27 rir

, r-,i:ubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insaluirre c r: ,

enrprega menor de dezesseis anos.

(da

(representante legall

()h\t^.ti.io cm caso afirmativo. assrnalar a ressalva acima

lscjcs 41.2o 'Pdo quc tt lcs velorr r' r3rôo,- c ina. :-

Rua da Rio vermelho o 01- Centro - km ..oo, CEP: 68524-ooo - Eldorado do Côralás/PA

ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( J1.

\
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.\N Exo rv - »rcr,nneçÃ6, prs ELABoff,qÇ,Ão TNDEeENDENTE DE pRoposrA. g,,rooÉr-, I j

PREGAO ELETRONICO N9 XXXX/2022-SRP

Iidentificação completa do representante da licitante), como representante devidamentc cr.rnsti uírlr,

[identiíicação completa da licitante), para fins do disposto no edital de licitação: pneçÀO ELETRONIC0 \'
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 PREGÃO ELETRÔNICO Ne xxxx/2022-SRP, foi elatrDr:rrl: ,i,

maneira independente (pelo licitânte), e o conteúdo dâ proposta não foi, no todo ou em parte, rliretir

.-. indiretamente, informado, discuüdo ou recebido de qualquer outro pârticipante potencial ou de fato clo PREC,

ELETRÔNICO Ns XXX)q2022-SRP, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

B) A intenção de apresentar a proposta elaborâda para participar do PREcÀo ETETRÔNICO Na xxxx/z 02 2 -S!,: r,

não íoi iníormada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREG;it)

ELETRÔNICO Ne XruO(/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 par iicipii!

Írorcrlcial ou de fato do PREGÃO ELETRÔNICO Ne XXXX/2022-SRP quanto a participar ou não ri; r'elt.-

licitâçãoj

D) Que o conreúdo da propostâ apresentada pa!'a participar do PREGÂo ELETRÔNICO N'XXXX/2022.SRP r''

será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer oLrtro la irL J.

trotencial ou de íato do PREcÂo ELEIRÔNICO Ne x»o(/2022-SRP antes da adjudicação clo objeto il. relt,'

licitaçâo;

E) Que o conteúdo da proposta âpresentâda pârâ participar do PREGÂo ELETRÔNICO Nq XXXX/2022'SRP r;,,r,

íoi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer inteLrante rlr:

município de ul antes da abertura oficial das propostas: e

F) Que está plenamente ciente do teor e dâ extensão desta declaração e que detém plenos poderes e infi)n.nà(a

pa ra [irmá-la.

DE .......... DE 20:

REPRESENTANTE LEGAL

Nlscios 412o 'Paro Que todai vgonl e scralo,r' í r»-!!' r : '

Rua dô Rio vermelho o 01- centro- km 1oo, CEP: 68S24-ooo - Eldorêdo do Carajás/PA
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A iEXO V - DECLARAçAO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO i i.iit'í ;.

PRTIGAO ELETRONICO NS XXXX/zO22.SRP

[Nome da empresa], [qualificação; tipo de sociedade (LTDA, S.A, etc.), endereço completo, inscrita no crpj sol' i

nq [XXXX], neste ato representada pelo [cargo] [nome do representante legau, portador da carteira dc icenririir

n, [XXXX], inscrito no CPF sob o na [XXXX], declara, sob as penalidades da lei, que Sa €rrQlrâr,iâ ro.'

microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3e da lei complementar ne 123 de 1{ ,-1,

r-' dezembro de 2006, estando aptâ a fruir os beneficios e vantagens legalmente instituídas por não se enqu:drar rr;

nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4o do art. 30 da lei complementar nq 123 de 14 de dez,,nrbll r'

2006.

cleclaro, para fins da LC L23/2006 e suas alterações, sob as penalidades desta, ser:

( ) Microempresa - receita bruta anual igual ou inferior a 360.000,00 e estando apta a íruir os benelícrrr:

vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4q do a ri

3o da lei complementar na 123/06 alterada pela LC 147 /2014.
( ) Empresa de pequeno porte - receitâ bruta ânual superior a 360.000,00 e igual ou inferior a 4.8110.000,,tr

valores , estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmênte instituídas por não se enquadrar en'r :enhir ,

clas vedações legais impostas pelo § 40 do art. 3e da lei complementar ne 123/06 alterada pela LC 747 /20'',4.

observações:

. esta declaração poderá ser preenchida somente pela licitânte enquadrada como me ou EPP, nos tern os dir ,.

w. 123, de 14 de dezembro de 2006;

. a não apresentação desta declaração será interpietada como não enquadramento da licitânte como rne ou l,i:'ll

nos ternros da LCne 123/2006,ou a opção pela não utilização do direito de tratamento diíerenciado.

LOCA:, E DÂ

NOME E ASSINATURA DO CONTADOR

INO CASO DE ME E EPP)

CPF: XXX.X/ü.XXX-XX
CRC:

lsctcs 41.?o '?ota qoe tcdoJ vgon.' a s9,;ro'' a, ,'1J!: !':'

Rua da Rio vermelho o o1- Centro - km rco, CEP: 68524-ooo - Eldorêdo do Càra.lás/PA

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LECAL

t

x
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ANEXO VI . DECLARÂÇAO DE IDONEIDADE

AO REDICIR A PRESENTE DECLARAÇÃO, O PROPONENTE DEVERÁ UTILIZAR FORMULÁRIO COM TIT4BRIi I,

PROPONENTE.

.-, PREGÃO ELETRôNICO NS XXXX/202z-SRP

A

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

A enpresa ., inscrita no CNP| no

, portador da carteira de identidade nq..

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPFJ

, por intermédio de seu represenlanl-, leg.i

e do CPF ns ......................., declarr nrio

EM, 

- 
DE 

- 

DE 20.

Sr.....

lecebido do município de ufou de qualquer outra entidade da administração direta ou inr itct:, L

âmbito federal, estadual e municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedi;nentr, .r

contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitâr e r)u ,ontr'al.il

com a administração federal, estadual e municipal. ,.

lsucs4120 'P1ft qie tadcs vgoni ir:'crlirc"' .r r. r,1tr'_ '(a

Rua da Rio vermelho o 01- Centro- km 1oo, CÊP: 68524-ooo - Eldorado do Càralás/PA

a\
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ANExo vlt - oecran-açÂo DE cUMpRIMENT0 Dos REeutstros DE HABILITAÇÀ0. (MoDI,r.r r!

A .......

pREGÃo elrrnôNrco Ns xxxx/z0zz-sRp

....(razão social da empresaJ, CNPf ne........................., iocalizada à

rleclala, em conformidade com a lei ne 10.520/02, que cumpre todos os requisitos para habilitação t)ara,l(

cerrame licitatório na PREFEITURA MUNICIPAL DE IUF - PREGÂ0 ELETRÔNIC0 Ns xxxx/2022-

SRP

EM,_DE__DE20',

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPFJ

j..,-11:\ a1.,J 'p1.c '-,,/. lai:r.a ra:ajt. . ;a,.: a . :.. r.

Ruà dê R o verme ho o 01- Centro - km 1oo, CEP: 68524-000 - E doraco ac a.rêlási P.\

I
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