
PREFEITT]RA DE ELDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOdo

EDTTAL pREcÃO ELETRONTCO. REGISTRO DE PREÇOS pARÂ COMPRAS E SERVrçOS

PREGÃO ELETRONICO NS 9/2021-O37.SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 9/2021-037-SRP
DATA DE ABERTURA: t4/Ol/2022
MODO DE DISPUTA: ABERTO

o MUNIcÍPto DE ELDoRÂDo Dos cARÁlÁs, ToRNA púBltco, pÂRA coNHEctMENTo Dos tNTEREssADos,
QUE A PREFEITURÁ MUNICIPAL, REALIZARTí LICITAçÂO, PARA REGISTRO DE PREçOS NA MODALIDADE
PREGÃO, NA FORMA ELETRÔN]CA, COM CR,ITÉRIO DE IULGAMENTO MENOR PREçO POR ITEM, NOS
TERMOS DA LEI NO 10.520, DE 17 DE IULHO DE 2OO2, DO DECRETO NA 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE
2019, DO DECRETO Ne 7.746, DE 05 DE 

'UNHO 
DE ZOIZ, DO DECRETO N. 8.538, DE 06 DE OUTUBRO DE

2015, DECRETO 7892, DECRETO NS 9.489/18 APLICANT'O-SE, SUBSIDIARIAMENTE, A LEI N9 8.666, DE 21
DE IUNHO DE 1993, E AS EXIGÊNCIAS ESTÁBELECIDAS NESTE EDITAL. LEI CoMPLEMENTAR Ns 123106 E
I47 /2074, SUBSIDIARIAMENTE, PELA .LEI NS 8.666/93 E DEMAIS LEGISLAçÃO, SOB AS CONDIçÕES
ESTABELECIDAS NESTE ATO CONVOCATÓRIO E ANEXOS,

0s trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserçâo e
monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a págtna eletrônicâ
www.portaldccomprasoublicas.com.br. 0 servi<ior terá, dentre outras, as scguintes atribuiçács: coordenar o
processo licita!ório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pela sua equipe
responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verincar â conformidade áa proposu com
os requisitos estâbelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condiçôes de habilitação;
receber, examinar e decidir os recursos, encaminhândo à autoridade competente quando mântiver suâ decisãoj
indicar o vencedor do certame; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; c cncaminhar o proccsso devidamentc
instruído a autoridade responsável pela adjudicação e propor a homologação.

óncÃos trrERrssaoos: PREFET'TURA MUNICIPAL DE ELDORÁDO DO CARÁ] S

DATA E HORA DE INÍCIO DAS
PROPOSTA§:

12H:00 M Do DtA 30 /72 /2027 (HoR RIO DE BRAS

DÁTA E HORA LIMITE PARÁ 12H:00 M DO DIA 11/01./2022 (HORÁRIO DE BRAS LrA)
IM PU

D E HORA FINAI DA§ PROPOSTÁS:
DATA DE ABERTURA PROPOSTAS -

SESSÃO PÚBLICA:
LOCÁI:

VALOR O stGtLoso

MODO DE DISPUTÂ ÁBERTO

1. ,DOOEETO.

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantaiosa para EVENTUAL E FUTURA

coNTRATAçÂo DE EMPRESAS PARA AQUtslçÃo E coNFEcçÃo DE MATERTÁL cRríFrco E coNFEcçÂo
DE CAMISETAS SERIGRAFADAS.

1,2, A licitação será dividida em ITENS, coirforme tabel.r constante do Termo de Referência, facultando-se ao

licitante a participação em quantos itens frlrem de seu interesse.
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1'3. O critério de lulgamento adotado será o menor preço do ITEM, observadas as exigências côntidas neste

Edital e seus Anexos quanto às especificaçôes do objeto.

2. DO nEG§TRO nE PREçOS.

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

constam da minuta de Ata de Registro de Precos.

3. DO CRXDENCTÀME TO.

3.1. O Credcnciamento é o nívcl básico do Registro Cadastral no PORTAL DE COMPRÁS PUBLICAS quc permite a

participação dos interessâdos na modâlidâde LICTTATóRlA pREGÂO, em sua FORMA ELETRôNICA.

3.2. 0 cadasn o deverá ser feito no Port:l de Compras Públicas, no sítio ww§,.portaldecorrrprasnuhlicos.com.hr:

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

representãnte legai e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este

Pregão.

3.4. o licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente Delas transaçoes efetuadas em seu nome, assume como

firmes e veidadeiras suas propostas e seus lances, inclu:.iive os atos praticados diretamente ou por seu

representânte, excluída a responsabilidade do provedor de sistema ou do órgão ou enüdade promotora da

licitzção por eventuais danos desorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por tercelros.

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos scus 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
desatualizâdos.

3.5.1.4 não observância do disposto no subitem anterior poderá ense)ar desclassificação no momento da

habilitação

4. DÂ PARI'ICTPAçÃO ilO PRf, cÂír.

4.1. Poderão parücipar deste Pregãc intercssados cuio ramo de atiüdade seia 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 mencionâdas no artigo 34 da Lei n-o 11.488, d,e 2007, para o microempreendedor

indiYidual - MEt, nos limites preyistos da Lei Complen:entar ns 723,de2006.

4.3. NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO OS IN'TERESS,iDOS:

4.3.1. Proibidos de participar de licitâções e celebrar contratos administrativos, na forma da legislâçào vigente;

4.3.2.Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e

responder âdministrâtiva ou jud icialmente;

4.3.4. Que sc enquadrem nas vedações prcvistas no arügo 9o da Lci no 8.6 66, de 1993;

4.3.5' Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidaÇão;

4,3.6. Enüdades empresariais que esteiam reunidas em consórcio;

1]jci0 § 4, z:i: '&ar üue aados vêloü e saibert . õ rriao íL S€Nt rtr lpl çíc
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4.3-7 -Organizações dâ Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, âtuândo nessa condição (Acórdão no

7 *6 / 20 1 $T CU - P lenár io).

4.4. coMo coNDIÇÃo PARA pARTICIpAÇÃo No pREGÃo, A LtctrANTE AssrNalaú -sru- ou ,,NÃo- 
EM cAMpo

PRÓPRIo DO SISTEMA ELETRÔNICo, RELATIyo ÀS SEGU]NTES DECLARAÇÕES:

4.4.1.Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3" da Lei Complementar n-o 123, de 2006, estando âptâ a

usufruir do tratamento fayorecido estabelecido em seus arÍs.42 a 49;

4'4.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a

assinâlaçâo do campo "não" impedtrá o prosseguimento no certáme;

4.4.1'2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno

porte, a assinalâção do campo "não" apenas produzirá o efeito de o Iicitante não ter direito ao tratamento

íavorecido previsto na Lei Complementãr ne 123, de 200ó, mesmo que microempresa, empresa de pequeno

porte.

4.4-2"Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

4.4.3.Que cumpre os requisitos para ã habilitação definidos rlo Edital e que a proposta apresentada esú em

conformidade com as exigências editalícias;

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

ocorrências posterioresj

4.4.5.Que não emprega menor de 1B anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de

16 anos, salvo menor, â partir de 14 anos, na condiçào de aprendiz, nos termos do arügo 7", xrXXIIl, da

Constituiçào;

4.4.6.Que a propostâ foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/Mp ne 2,

de 16 de setembro de 2009.

4.4.7.Qre não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando rabalho degradante ou forçado,

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

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

habilitação devidamente atualizado sem pendencias,

4.5. A declaração falsa relativâ ao cumprimento de qualquer condição suieitará o licitante às sanções preyistas em

lei e neste EditáI.

5: , , t,:DA ÁpRf,SENTAÊiO DA pnOpOSlâ.E DOS

5,1. Os licitântes encaminharão, exclusivamente

documentos de habilitação exigidos no editai, proposta com a descrição do objeto ofertado e o prêço, até a data e o

horário estábelecidos para abertura da sessão pública, quando, entâo, encerrar-se-á automaticamente a etapa de

envio dessa documentação.

5.2. 0 enúo da proposta, acompanhade dos documentos de habilitação eÍgidos neste Edital, ocorrerá por meio de

chave de acesso e senha.

í;ctqs 172,.:"k:t/ü qua toõos yêlo;, Ê 9úiito?r, â rndo Í*) S{&t-rââ pJ sta
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5.3. As Microempresas e Empresâs de Pequeno Porte deverão encaminhar â documentação de habilitação, ainda

que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do arl 43, § 1a da LC nq 723,de2006.

5,4. Incumbirá ao licitante acompânhâr as operaçoes no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão,

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

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

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

habilitação antcriormentc inseridos no sistcma;

5,6. Não será estabelecida, nessa etapa do certâme, ordem de classiRcaçâo entre âs propostas apresentadas, o que

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

5.7. Os documentos que compõem a propostâ e a habilitâção do licitante melhor classificado somente serão

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

6. DO PBEEI{CHN,IEITTO DÂ PROPO§Tá"

6.1. O LICITANTE DEVERÁ ENVIAR SUA PROPOSTA MEDIANTE O PREENCHIMENTo, No SISTEMA ELETRÔNlco,

DOS SEGUINTES CAMPOS:

6.1.1.Valor unitário e total pâra cada item ou lote de itens (conÍorme o caso], em moeda corrente nacional;

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

Refcrência: indicando, no que for aplicávcl, o modclo. 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 ünculam a Contrâtada.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos preüdenciários, trabalhistas,

tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam diieta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou

serviços.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quânto na etâpa de lânces, serão de exclusiva responsabilidade

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

outro pretexto,

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

6'6.0s Iicitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contrataçóes

públicas, quando parüciparem de licitações públicas;

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

fantasiâ que venha indicâr a mesma.

7. DA ABEETURA DA SESSÂO, CUIS$RA{çÂO DÂS PROPOSTÁS E FORMUTÂç.ÃO DE |ÁNCES.

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

local indicados nest€ Ed iral.

7.2. O(a) Pregoeiro(aJ verificará as propostâs aprcsentadas, desclassiÍi cando desde logo aquelas que não estejam

em coníormidâde com os requisitos estâbelecidos n€ste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as

especificações técnicas exigidas no Termo de Reíerência.

laatas 1r.z,J:'kíar alue lodoive|o,n e gaibú,. a $a,cCé SENHOR íel tsla.
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7.2.1. Também será desclassificadâ â proposta que identifique o licitante.

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com âcompanhamento em tempo

reâl por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado

a efeito nâ fâse de aceitâção.

7.3. O sistema ordenará automaticamente âs propostas classiíicadas, sendo que somente estâs pafticiparão da fase

de lances.

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

7.5' Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema

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

7.5.1.0lancedeveráserofertadodeacordocomotipodelicitaçãoindicadanopreambulodesteedital.

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

regras estabelecidas no Edital.

7'7.0 licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último
por ele ofertado e registrado pelo sistemâ.

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$ 0,02(dois)
centavos,

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

intervâlo entre lances não poderá ser inferior a três (3] segundos, sob pena de serem automâticamente

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

licitântes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogâções.

7.L1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pêlo sistemâ quando houver lance ofertâdo nos últimos dois minutos do período de duração da

sessão pública.

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

sucessivamente sempre que houver Iances enúados nesse perÍodo de prorrogação, inclusive no caso de lances

intermediários.

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

automaticamente.

7.14. Encerrada a fâse competitiva sem que haiâ a prorrogação automáüca pelo sistema, poderá â pregoeira,

assessorado pela equipe de apoio, justificadamentê, admitir o reinÍcio da sessão pública de iances, em prol da

consecução do melhor preço.

7.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens ânteriores deverão ser
desconsiderados pelo(aJ Pregoeiro(a).

ticto! ilza 'pdo qüe taóos ,!qitt? E soibot;t o núo ia SÍNr+Op ípJ Eltê
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7.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebjdo e registrado

primeiro.

7,17. Durante o transcurso da sessão públicâ, os licitantes serão informâdos, em tempo real, do valor do menor

lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7,18. No caso de desconexão com o[a] Pregoeiro(a), no decorrer da etapa comp€titiva do Pregão, o sistema

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

7,19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeira persisür por tempo superior a dez minutos, a

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

participantes do certame, publicada no Portal de Compras públicas,

http://www.Dortaldecompraspublicas.com.br. quândo serão drvulgadas data e hora para a sua reabertura. L'

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

7.2L. Em relação a itens não exclusivos para parücipação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma

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

entidade empresarial. 0 sistema identiÍicârá em coluna própria as micro€mpresas e empresas de pequeno porte

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

assim como das demais classificadas, pârâ o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC ne 723, de 2006,

regulamentada pelo Decreto na 8.538, de 2015.

7.22. Nessas condiçóes, as propostás de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na

faixa de até 5o/o (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a

primeira colocada,

7,23- A melhor classificada nos termos do item ânterior terá o direito de encaminhar uma últimâ oferta para

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

controlados pelo sistema, contádos após a comunicaçâo automática pârâ tanto.

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

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

encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classiÍicâção, para o exercÍcio do mesmo

direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

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

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

identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7-26. Quândo houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o

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

conforme regulamento.

,,so,as 4r z.r' 'A?o qüe todx vejétt1 , a<1tbam . (, ln..o co s[Àt]úR iê., i§rê.
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7.27. A ordem de apresentâção pelos licitântes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que

só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lancesl, 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 ArL 3e,

§ 2e, 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. Produzidos por empresas brasileiras;

7.28.3. Produzidos por empresâs que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologla no PaÍs;

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

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

previstas na legislação.

7.29. Persistindo o empâte, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostâs

empatadas.

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

eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentâdo o melhor preço, para que seja obtida melhor

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

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

7.30.2. O(â) pregoeiro(a) solicitará ao licitante melhor classificado que, no prâzo de 02 (DUAS) horas, envie a

proposta adequada ao úlümo lance ofertado após a negociação realizada, acompanhad4 se for o caso, dos

documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e.iá
apresentados.

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

8, DA ACEITABILIDáDE.DA PROPOSTA VEÍITCEDORÁ.

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

adequação ao obieto e à compaübiltdade do preço em relaçào ao máximo estipulâdo para contrataÉo neste Edital

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

r0.024/2079.

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

fixado (Acórdão ne 7455/2015 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível do produto

(cinquenta por cento )arL rl8, inciso ll, L'a lei: 8666.

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 licitâção não tenha estâbelecido 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 dâ remuneração.
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8.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligênciâs para aíerir a exequibilidade e a legalidade

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

8-4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com üstas ao

saneamento das propostâs, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante âviso préyio no sistema com,

no mínimo, VINTE E QUATRO HORA§ DE ANTECEDÊN€IA, e a ocorrência será registrada em âta;

8.5' 0(a) Pregoeiro(a) poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de

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

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

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

8.5.2. Dentre os documentos passÍveis de solicitáção pelo[a] Pregoeiro[a), destâcâm-se os que contenhâm as

característicâs do material ofertado, tais Çomo marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras

informações pertinenteg a exemplo de caúlogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio cletrônico, ou,

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

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta,

8.5.2.1. Os licitantes deverãc colocar à disposição dâ Administração todas as condições indispensáveis à

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

perfeito manuseio, quando for o caso.

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

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

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

a sua continuidade.

8.8.0(a) Pregoeiro(al poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, conbapropost2 ao licitante que

apresentou o lance mais vantáioso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada â negociação em

condições diversas das preüstas 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.A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demâis licitantes.

8.9. Nos itens não exclusivos parâ a participação de microempresas e empresâs de pequeno porte, sempre que â

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

eventual ocorrência do empate ncto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC ns 123, de 2006, seguindo-se a disciplina

antes estabelecida, se for o caso.

8.10. Encerrada a análise quanto à âceitação da proposta, o(aJ pregoeiro(a) verificará a habilitação do licitante,

observado o disposto neste Edital.

e. DAIf{BrilrAçÂo.
9.1. Como condição préüa ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada

em primeiro lugar, a pregoeira verificará o eventual descumprimento das condições de parücipação,
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especialmente quanto à eÍstência de sançâo que impeça a pârticipação no certame ou a futura contratâção,

mediante a consulta aos documentos inseridos no portalde compras publicas, e ainda nos seguintes câdastros:

9.1.1. Possuir Cadastro do Portal de Compras Públicas;

9.1,2'Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas - CEIS e o e o Cadastro Nacional de Empresas

Punidas - CN EP (ri rv\\ .portaldittrtrtsp.treactà.Íov brl Jj

9.1.3.Cadastro Nacional de Condenaçôes Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo

Conselho Nacional de Justiça (\'ww"cnj.jus.br/improbidadc-adm/consultar_rcquericlo.php l.
9.1.4-Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contâs da Uniâo _ TCU

hr

9'1.5. A consultâ aos cadasEos será realizada em nome da empresa licitânte e também de seu sócio majoritário,
por força do artigo 1.2 da Lei n' 8.429, de 7992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela

prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratâr com o Poder Público, inclusive por
intermédio de pessoa jurídica da qual seia sócio maioritário.

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

lndiret2s, o gestor diligenciará para veriÍlcar se houve fraude por parte das empresas apontadas no

Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.1'5,2. A tentaüvâ de burla será verificada por meio dos vínculos socieuirios, linhas de fornecimento

similares, dentre outros.

9.1.5.3. o licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

9.1.6, Constatadâ a existência de sanção, â Pregoeira reputará o l,citante 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 ârt.s. 44 e 45 da t,ei Complementar nq 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estâbelecida

pâra aceitaçâo da proposta subsequente.

9.2. Caso atendidas as condições de parücipação, a habilitâção dos licitantes será verificada por meio do pORTÁL

DE COMPRAS PUBLICAS, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhist4 à qualificação

econômica financeira e habilitação técnica.

9.2.1. É dever do licitante âtualizar preüamente as comprovações constântes do poRTAL DE coMpRAs
PUBLICAS, para que esteiam vigentes na data dâ abertura da sessão pública, ou encaminhar, em coniunto com a

apresentação da prôposta, a respectiva documentação atualizada.

9.2.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos síüos

eleFônicos oficiais emissores de certidões feita pela Pregoeira lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões)
válida(s), coníorme arl 43, §3e, do Decreto 10.024 de 2019.

9'3. Havendo a necessidade de enüo de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação
daqueles exigtdos neste Edital e iá apresentâdos, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digitâI,
úa sistema, no prazo de 02 (DUAS) HORAS, sob pena de inabilitação,
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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 digltal.

9-5. Não serão âceitos documentos de habilitação corn indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo ãqueles legalmente

permitidos.

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

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

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz,

9,6-1. Serão aceitos regrstros de CNPJ 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

contribuiçôes.

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 habilitâção:

9.8. HABILITAçÃO IURÍDICA:

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

Comercial da respectiva sede;

9.8,2. Em se tratando de microempreendedor individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor

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

rr rr lr'.porLald oe Irrpreo rd ecior.gov. b r:

9.8.3.No caso de sociedade empresária ou empresa indiüdual de responsabilidade limitada - EÍRELI: ato

constitutivo, estatuto ou contrâto social em vigor, devidamênte registrado na Junta Comercial dâ respectiva

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

9.8.4. [nscrição no Registro Púb]ico de Empresas Mercântis onde opera, com averbação no Registro onde tem

sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, fi lial ou agência:

9.8.5.No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Ciül das Pessoas [urídicas do

Iocal 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 Junta Comêrcial ou inscrito no Registro Ciül das Pessoas furídicas da

respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei ne 5.764,de l97l;
9.8.7.No caso de empresa ou sociedade estrangeira cm funcionamento no País: decreLo de autorizaçãoi

9.8.8.Os documentos acima deverão estar âcompanhados de todas as alterações ou da consolidação respecüva;

9.8.9.Certidão de enquadramento de micro empresa ou empresa de pequeno porte emiüda pela juntâ

comercial do estado da empresa;

9.9. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

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

iuntâmente com o QSA, conforme o caso;
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9.9.2.?rova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mêdiante apresentação de certidão expedida

conjuntâmente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil [RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda

Nâcionâl (PGFNI, referente a todos os créditos tributários federâis e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas

administrados, inclusive aqueles relaüvos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta ns 1.751, de

02 /10/2074, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Prr:curadora-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 ineústência de débitos inadimplidos pcrante a iustiça do trabalho, mediante â apresentação de

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

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei na 5.452,de 1a de maio de 1943;

9.9.5. Prova de regularidade junto à Fâzenda Estâdual, através da Certidão Negativa conjunta junto aos Tributos

Estaduais e Certidão Negativa da DÍvida Ativa, emitida pela Secretariâ da Fazenda Estadual onde a empresa for
sediada;

9.9.6'Provâ de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativâ junto aos Tributos

Municipais e Certidão Negativa da Díüda Aüva e alvará de funcionamento, emitida pela Secretaria da Fazenda

Municipal onde a empresa for sediada;

9'9.7.Caso o licitãnte detentor do menor preço se.ja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno

porte deverá aprcsentâr toda a documentação cxigrda para efeito de comprovação de regularidade fiscal,

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

9.10. QUALTFICAçÃO ECONÔMICO-F|NANCEtRÂ,

9.10.1.Certidão Negahva de falência, de recuperação iudicial ou ertrajudicial (Lei ne 11.101, de 9.2-2005),

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

êsteia dentro do prazo de validade expresso na própria Cerüdão;

9.10'2'Certidão Simplificadâ da luntâ Comercial do Estado do domicilio ou sede da licitante emitida nos

últimos 60 dias;

9.10.3.Cerüdão Especinca dâ Junta Comercial do Estãdo do domicilio ou sede da licitânte emiüda nos últimos
60 dias;

9.10.4. Balanço patrimonial e demonskações 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 balâncetes

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

(três) meses da data de apresentação dâ propostâ;

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

balânço patrimoniâl e demonstraçôes con!ábeis referentes ao período de existência da sociedade;

9.1O-4.2. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

9.10.4.3. Caso o licitante seia cooperativâ, tais documentos deverão ser acompanhados da última
auditoúa contábil-financeira, conforme dispôe o artigo 1.1.2 da Lei ns 5.764, de 1971, ou de uma declaração,

sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;
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9.10-4-4- Devera apresentar junto ao balanço o termo de âbertura e encerramento do mesmo.

9.10.4.5' Certidão de regularidade do profissional (Contador) que aGsta o balanço patrimonial

dentro do prâzo de validade;

9,10.5.Á comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de Índices de

Liquidez Geral (LG), Solvência Ceral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a l. ( um) resultantes da aplicação

das fórmulas:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG=

Passivo Circulante + Passiyo Não Circulante

Aüvo Total
SG=

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Circulante

9.10.6.4s empresâs que apresentarem resultâdo jnferior ou igual â 1 {um) em qualquer dos Índices de Liquidez

Ceral (LC), Solvência Geral (SG) e Liquiciez Corrente [LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a

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

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

9.11. QUAT.TFTCAçÃo TÉCNTCA

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

quanhdades 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 quanütativos igual o similar,
podendo a administração solicitar diligencia nos mesmo.

DEMAIS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIO IUNTO A HABII,ITAçÂO IUÚDICA
Proposta de preços; (apresentar em papel timbrado da empresaJ.

Declarâção de suieição às condições estabelecidas no edital e de inexistência de fatos supervenientes impeditivos
da habilitação; (apresentâr em papel timbrado da empresa).

Declaração nos termos do inciso XXXIII, art. 7! da constituição federal; [apresentar em papel ümbrado da

empresaJ.

Declaração de elaboragão independente de propostaj (apresentar em papei timbrado da empresa).

Declaração do porte da empresa; fapresentar em papel timbrado da empresâ).

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

Declarâção de cumprimento dos requisitos de hâbilitação; [apresentar em papel timbrado da empresa].

9.12. A existência de resFição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que âtenda a

todas as demais exigências do edital.
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9.72.1. A declaÍação do venced or acontecerá no momento imediatâmente posterior à fase de habilitação.

9.13. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitânte qualificada como microempresa ou empresa de

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

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

comprovar a regularização. 0 prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública,

quando requerida pelo licitante, mediante apresentãção de .iustificativa.

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

licitânte, sem prejuÍzo das sanções preüstas 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(a) Pregociro(a) suspenderá a

sessão, informando no "chat" a nova data e horário para â 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 veriÍicação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC no 123,

de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecidâ para aceitâçãô da proposta subsequente.

9.18. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no lldital, o licitante será declarado yencedor.

1O, DO ENCflIII§HÁ.uENTO Dâ]PROpTOSTAVEI{CEDORA.

10.1, A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no ptazo de OZ (DUAS) HOú§ a

contar da solicitação da Pregoeira no sistema eletrônico e deverá:

10.1.1.ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma úâ, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou

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

10.1.2. Conter a indicação do banco, número da contâ e agência do licitante vencedor, para fins de pagâmengg.

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

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

10.2.1.Todâs as especificações do objeto conüdas na propostâ, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e

procedência, ünculam a Contratada.

10.3- Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nâcional, o valor unirário em algarismos e o valor
global em algarismos e por extenso (art.5-. da Lei no 8.666/93).

10'3.1.0correndo divergência entre os preços unitários 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 prccisa, Iimitada, rigorosamente, ao objcto deste Edital, sem conter alternaüvas

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

desclassificação.
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10-5. A propostâ deverá ôbedecer 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 cont€nham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementâres estârão

disponÍveis na internet, após a homologação,

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

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

10.8. Á cmpresa que eventualmeDte for detcntor do menor valor do ultimo lance fica impedida de pedir a

desistência do mesmo podendo ser penalizada nâ forma da lei.

11. DO§RECUn§OS'

11'1. Declarado o vencedor e decorridâ a fase de regularizaçâo fiscal e trabalhista da licitante qualificada como

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

para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is)

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

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá o(a) Pregoeiro(aJ verificar â tempestividade e a existência de motivação

da intengão de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamerrtadâmente,

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

de admissibilidade do recurso.

L1.2.2. A falta de mânifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência

desse direito,

L1.2.3-Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar

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

âpresentarem contrarrazôes também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do
termino do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada üstâ imediata dos elementos indispensáveis à defesa

de seus interesses.

11.i. o âcolhimento do recurso invâlidâ tão somente os âtos insuscetÍveis de âproveitâmento,

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

Edital.

12. DÁ RXABERTURÁ DÁ SESSÀO PÚBLTCA.

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 aceitâção do preço melhor classifi cado ou qüando o licitante deciarado vencedor
não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e

trabalhista, nos termos do art 43, §1e da LC no 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos

imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
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12.2. Todos os licitantes remanescentes deverâo ser convocâdos para àcompanhar a sessão reabertá.

LZ.Z.\. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), ou e-mail, ou de acordo com a fase do

proced jmento licitatório.

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

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

13. DÁ ADrlf,»CÂçÃO E HOHOLOGÂçÂO.

13.1. O obieto da licitação será adiudicado ao lrcitantc declarado vcnccdor, por ato do(a) Prcgoeiro(a), caso não

haia interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regulâr decisão dos recursos apresentados.

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

procedimento Iicitatório.

14. DÁ CÂRÂI{TIA DE EXEçUçÃO.

14.1. Não havcrá cxigôncia de garantia dc exccução para a prcscDtc contratação

15. DÁ ATA DE R.EGTSTRO DE PREçOS-

15.1. Ilomologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de até 05 (CINCO) dias uteis, contados a

partir da data de suâ convocação, para assinâr a Ata de Registro de Preços, cuio prazo de validade encontrâ-se nelã

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

15.2' AlternatÍvamente à convocação para comparccer perante o órgão ou cntidade para a assinatura dâ Ata de

Registro de Preços, a Administraçãô poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com

aüso de recebimento [AR] ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de até 0S (CINCO)

dias uteis, a 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 do seu

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

sânções administrativas conforme a lei.
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16. DO TER O DE CO TnATO OU t STRUiíEIiTO EQUIyÂLENTE.

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

em itido instrumen to equivalente.

16.2. 0 adjudicatiârio terá o prazo de 05 (CINCO) dias úteis, contados a partir da datâ de sua convocaçào, para

assinar o Termo d€ Contrato ôu aceitar instrumento êquivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta

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

Ediral.

16.2.1. Altemativamente à convocaçâo para comparecer perante o órgão ou entidade pâra a assinatura do

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

assinatura ou aceite da Adjudicarária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR] ou meio

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

L6,2.2.O prazo preüsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solic,tação

justificada do adiudicatário e aceita pela Administração.

16.3. O Aceite da Nota de [mpenho ou do instrumento equivalente, emiüda à empresa adjudicada, implica no

reconhecimento de que:

16'3.1. Reterida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as

disposições da Lei nq 8.666, de 1993;

16'3.2.4 contratâda se vincula à sua propostâ e às previsões contidas no edital e seus anexos;

16.3.3.4 contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigosTT e 78 da Lei nq

8.666/93 e reconhece os direitos da Administraçâo previstos nos artigos 79 e BO da mesma Lei.

L6.4. O prazo de vigência da contratação se encerra no final do exelcício financeiro da assinatura do mesmo e

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

16-5. Previâmente à contratação â Administração realizará consultas para identificar possÍvel suspensão

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

Púülico, bem como ocorrências impeditivâs indiretâs, observado o disposto no art.29,da Instrução Normativa ne

3, de 26 de abril de2018,e nos termos do art. 6s, III, da Lei ne 1,0.522, de 19 de iulho de 2002, consulta prévia ao

CADIN,

16.6. Por ocasião da assinatura do contrato, 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 irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no
prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

16.7. Na assinatura do conEato ou da ata de registro de preços será exigida a comprovação das condições de

habilitâção consignadas no edital, que deverão ser mantidâs pelo licitante durante a vigência do contrato ou da âtâ

de registro de preços.

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

se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicaçâo das
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sanções das demais cominações legais cablvejs a esse iicitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem

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

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

17. DO REA'USTAMENTO EM SENTTDO GXRÂI.

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

Relerência, anexo a este Edital.

DO RECEBTUTNTO DO OBIETO E.DA,rI§CALIZÁçÃO.

18.1. Os criterios de recebimento e aceitação do obreto e de fiscalizacão estão previstos no Termo de Referência.

19. DÂ§ OtsRIGAçÔ§§ DÁ COI{T&{TÁNTE B DÂ CONTBÀTADA

19.1. As obrigações da Contratânte e da Contratadâ são as estabelecidas no Termo de Referência.

20.' Do PACÁilEHTO.

20'1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

21. DÁS SAISôE§ áDMINI§TRATTVAS.

21.1. Comete inÍiação administrativa, nos termos da Lei ne 10.520, de 2002, o licitanre/adjudicatário que:

21'1'1.Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivâlente, quando convocado

dentro do prazo de validade da propostz;

21.1.2. Não assinar â ata dc 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. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

21.1.6. Não mantiver a proposta;

21.1.7. Cometer ltaude fiscal;

21.1.8. Comportar-se de modo inidôneo;

21.2. 0 atraso iniustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame sujeitará a empresa, a

iuízo dâ Administração, à multa moratória de 0,50lo (meio por cento) por dia de atrâso, até o limite de l0o/o (dez
por centol, conforme determina o art. Nq 86, da Lei Ns 8666/93,

21.2.1. A multa preüsta neste ITEM será descontada dos créditos que a contrâtâda possuir com a Prefeitura
Municipal de Eldorado dos Caraiás, e poderá cumular com as demais sanções administrativat inclusive com

as multas previstâs.

21.3. A inexecução totâl ou parciâl do obieto contrâtâdo, a Administração poderá aplicar à vencedora, as seguintes

sanções administrativas, nos termos do arügo Ne 87, da Lei Ne 8.666/93r

a) Advertência por escrito;

b) Muftá administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 200/o (vinte por cento) sobre o valor tobl
do confrato;

c) Suspensão temporária de participação em licitação e imped,mento de contrâtâr com a Prefeitura Municipal de

Eldorado dos Caraiáq por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem
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justificativa aceitá pela AdminisÜâção da Prefeiturâ Municipâl de Eldorado dos caraiás, será aplicado o limite

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

d) Declaração de inidoneidadê para licitâr iunto à Administração Pública, enquanto perdurarem os moüvos

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

penalidade, de acordo com o inciso lV do arL Nq 87 da Lei Ns 8.666/93, c/c arr No 7s da Lei Np 10.520/02 e arr No

14 do Decreto Ne 3.555/00.

21.4. Do ato quc aplicar a penalidadc caberá recurso, no prazo de 05 fcinco) dias úteis, a contar da ciência da

intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisâo ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente

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

21.5. Serão publicadas na lmprensa Oficial, as sançôes administraüvas previstâs neste edital, inclusive a

reabilitáção perante a Administração Pública.

21,6. DA FRÁUDE E DA coRRUPçÃo - 0s licitantes c o contratâdo devem observar e fazer obscrvar, por seus

fornecedores e subcontratados, se admiüda à subcontratação, 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 CúUSULA, DEFINEM.SE AS SEGUINTES PRÁTICAS:

a) PRríTICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicrtar, drreta ou indiretamente, qualquer vantagem com o

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

b) PRíTICA FRAUDULENTA: A falsificação ou omissão dos fatos, com o obietivo de inÍluenciar o processo de

licitação ou de execução do contrato;

cJ PR]íTICA CONLUIADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o

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

artificiais e não competitivos;

d) PRríTlcA coERclTIvA: Causar danos ou ameaçâr causar dano, direta ou indirerâmente, às pessoas ou sua

propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato,
e) PRíTICÁ OBSTRUTM: 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 cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do

direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

22. DÂ FORMAçÂO DO CâDÂSTNO DE RE§FÀVA

22.L' Ap6s o encerramento da etapa competltiva. os licitantes poderào reduzir seus preços ao valor da proposta
do licitante mais bem classificado.

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

ao licitante melhor classificado.

22.3. Havendo um ou mais licitântes que accitem cotar suas propostas cm valor igual ao do licitânte vcncedor,
estes serão classiÍicados segundo a ordem da última proposta individual apresentadâ durante â fase competiüva.
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24.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico
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22.4. Esta ordêm de classincação dos licitântes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será

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

preüstas nos artigos 20 e 21 do Decr eto n" 7.Bg2 /20L3.
2r. or urue xnçÀo Ao:EDrrÁL EDo pEIxDo DE EscLÁRscIM üNrlo.

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

impugnar este EdiLal.

23.2. A IMPUGNAçAO DEVERÁ ser realizada EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRÔNICA no sistema

www. D{:rtâ ldecomprr spübl iCas.COm"i}r.

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

sobre â impugnação no prazo de até 02 (doisJ dias úteis contados da data de recebimento da impugnâçâo.

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

23.5, , 0s pedidos de esclârecimentos referentes a este processo licitâtório deverão ser enviados o(a)

Pregoeiro(a), até 03 (três) dias úteis anteriores à dqta designada para abertura da sessão pública, exclusivamente

por meio eletrônico üa intemet, em campo próprio do Sistema Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico

www.portaldecom nrasDl.lt licas.com.hr-

23.6. O{a) pregoeiro(aJ responderá aos pedidos de esclârecimentos no prazo de 02 (dois) 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 impugnaçôes e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos preüstos no certame, salvo quando

se amoldarem ao arL2L parágrafo 4p, da Lei 8.666/93.

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

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

23.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e ünculârâo os parücipantes e a

administração.

23.9. As respostas às impugnaçôes e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral,

serão cadastradas no sítio www-portâldecom prasnublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu

acompanhamento.

23.10, Nâo serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prâzo legal ou, no caso de empresas,

que estejam subscritas por representânte não habilitado legalmente ou não identificado no processo para

responder pela proponente.

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

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

contrato social e suas posteriores alterâções, se houver, do ato de designação do âdministrador, ou de procuração

pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).
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24-2- Não havendo expediente ou ocorrendo quâlquer fato superveniente que impeça a realizaçá,o do certame na

dâtâ mârcâda, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário

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

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

_ DF.

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

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

regtstrado em ata e acessível a todos, atribuindolhes validade e eâcácia para fins de habilitâção e classificação.

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

24.6. As normas disciplinadoras da Iicitâção serâo sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre

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

a segurança da contratação.

24,7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e âpresentação de suas propostas e a Administrâção

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

processo licitâtório.

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 yencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

24.9. O desatendimento de exigências formais nâo essenciâis não importará o afastamento dô licitante, desde que

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

24.10. O licitânte é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informaçôes prestadas e dos documentos

apresentados em qualquer fase da licitação.

24.10.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inyerdade das informações nele contidas

implicârá a imediata desclassificaçâo do proponente que o tiver apresentado, ou, câso tenha sido o vencedor,

a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuÍzo das demais sançôes cabíveis.

24.L1. EÍít caso de divergência entre disposiçóes deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o

processo, prevalecerá as deste Edital.

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

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

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

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

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

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

24.13. É. facult-ado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a

esclarecer ou completâr a instrução do processo, vedada a inclusão posterior dc informação ou de documentos que

deveriâm ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

|Éc..ls 4rzu: "8a§ alue ta<1os velah I a<Jibam . o fiao C,ô SÊ^ir!Õk lcz isla

Rua da Rio veÍmeiho'01 Ceolfo krn 100. CEP:68524-000 Eldcíado do Carajás,?A
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O Edital está disponibilizado, na Íntegra, no endereço eletrônico: www-portâldecomnraspuhlicas.com.br. e

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

vermelho q 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, lntegram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

TERMO DE REFER,ENCIA

ANEXO I _ MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS;

ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÂO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE

INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABTLITAÇÃO;

ANEXO tlr - MODETO DE DIiCLARÂÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXX [, ART. 7s DA CoNSTITUIÇÃO FEDERAL;

ANEXO IV - MODELO DE DECLARÂÇAO DE ELABORAçÀO INDEPENDENTE DE PROPOSTA;

ANEXO V - MODELO DE DECLARAçAO DO PORTE DA EMPRESA;

ANEXO vI - MODELO DE DECLARAçÃO DE IDONEIDADE;

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO;

ANEXO VIII - TERMO DE REFERÊNCIA.

ANEXO IX - IVIINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;

ANEXO X - MINUTA DO CONTRATO;

Eldorado dos Carajás - PA 26 de Dezembro de 2021.

TIAGO PEREIRA

COSTA:00919426247

Assinado de forma digital
por TIAGO PEREIRA

COSÍ A:0091 9426247

Tiago Pereira Costâ
Pregceira Municipal

l3atot 4Tzit: "pa@ que la{<rs yqr,} ê soÉor1. d, môo C, S§lltra)r? /êi'i-§lo

RuadaRiov€rmelho'01 C€nlro -knr 100. CEP:68i24{00 Eld(Ísdo do CâÍsjás/PA



ANEXO I - PROPOSTA DE PREçOS (MODELO)
PREGÃO ELETRÔNICO NA TOOí2O21.SRP
pRocEsso ÂDMtNtsTRÂTIvo N0 75.01.o7 /2027
sESsÃo pÚBLrcAr ---/----/2021", is ----H----MIN [----] HoRAS
LOCALI PREFf,ITURÂ MUNCIPAL DE T

IDENTIFI DA PROPONENTE

A empresa: .............. declam que

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

sociâis, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em

embalâgens âdequãdâs.

2 Validade da propostâi 

-

diâs.

3 Prazo de inicio de fornecimento/execução dos serviços de acordo com o estabelecido no termo de referencia [anexo i) do

editâl desse processo.

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

companheiro ou parente até terceiro grau.

uf, e âinda cônjuge,

5 Que o prazo de inicio da entrega dos equipamentos será de acordo com os termos estãbelecidos no anexo, deste edital a

contar do recebimento, por parte da contratada, da ordem de compra ou documento similãr, de acordo com cada secretariado

município, CEP:68524-000 - Eldorado do Cara.iás/PA, uf todos os equipamentos serão avaliados, sob penâ

de devolução de não aceite, caso não atenda a descrlminação do termo de referência do referido edital ou de má qualidade.

LOCAL E DATA

CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSAVET,

OBS. serão desclassificadas as propostâs que apresentârem cotáções contendo preços excessivos, simbólicos, devalor zero ou
inexequíveis, na forma dâ legislâÇão em vigor, ou ainda, que oierêçâm preços ou vântâgens bâseâdás nâs ofertâs dos demâis
licitantes.

Ircn?! ,{r a}: 'F*rd i}!r, l'{...irs vgdri, {a ,orôel:: . t rnác .1-1 ,fsltoÊ *,_.. ,râ

Rua da Rio vennelho " 0l -.C€n1ro knl t00, CEP: 6852,{-000 Eldcrâdo do Carajáv?A

NOME DE FANTASIÁI
RAZÂO SOCIAL:
CNPJ:

INSC. f,ST.:
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM NÃOT )
ENDEREÇO:
BAIRRO: CIDADE:
CEP: E,MÂIL:
TELEFONE FAX:
CONTATO DA LICITANTE: TELEFONE:
BÁNCO DÁ LICITANIÉ: CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE:
NO DAÁGÊNCIA:

DESCRTçÂO MARCA QUÁNT. UNIDADI
VALOR

UNITiÍRIO
R$

VALOR
TOTAL R$

7

PREFEITTIRA DE ELDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTO DE LICITACÀO

ITENS

TOTAL POR EXTENSO:

-_
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PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJAS
DEPARTAMENTO DE LtC|TAÇÀO

ANEXO TI - DECIáRAçÂO DE SUIEIÇÃO AS coNDrçÔEs ESTABELECIDAS NO EDITAI E DE tNEXISTÊNCIA DE
FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILI TAçAO

portâdor do RG 

- 

abaixo assinado, na qualidâde de responsável legal da

proponente, CNP] declara erpressamente que se sujeita às condições

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

em, _de _2021

i;ci!:Ír, {:r iri.rj ',1",fô qii.r aôte5 t,ry:,n t }.ri5arô § rr*o l:!} ,§ar!t*ft lp-. isL:

Rua da Bjo vennelho o01 Cfltro - knl I00. CEP:68524400 Eldorado do Carajás/PA

PREGÂO ELETRôNICO N9 )OOO(/2O21.SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO NS XXXXX'4»{X/202L

À
PREFEITURA MUNICIPAI DE 

-/UF

O(A) PRECOEIRO(A) E EQUIPE DE APOIO.

estabelecidâs no edital acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomâda pelo

licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no edital e

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

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

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

21 dejunho de 1993, e alterações subsequentes.
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PREFETTTIRA DE ELDORADO DO CARAJÁS

DEPARTAMENTo DE LICITACÃo

ANExo III - MoDELo or orcr,anaçÃo Nos rERMos Do INCIso xxxlrr Do ARTIGo 7e DA
cousrrrurçÃo FEDERAL

pRncÃo nletRôNlco Ns nxx/2021-sRp
PROCESSO ADMTNISTRÁTM Nc )O(X)LXXXXXX»O(

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

ressalva: emprega menor, a pârtir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ]r.

Idata)

(representánte legâl)

I 
Obserraçao: em oaro afirmâlivq àssin.târ a ressatvâ âcima-

Itcl§l.í12ar "à},'.l Qk€ iadaa vtiú, d aôilg..l. .r rnao r:a: §{§}]Üp &r ,-ràr..-

Rua d.a Rio vennelho " 0l .Cenao km 100. CEP: 685221-000 Eld$ado do Carajâv?A

........., inscrito no CNPI nq por intermédio de seu representante legal o(a) sr(aJ

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

disposto no inc. v do arL ne 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 insalubrc e não

emprega menor de dezesseis anos.
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PREFETTURA DE EI,DORADO DO CARAJAS
DEPARTAMENTO DE LICITACÃO

ANEXO IV _ DECIÁRAçÁO DE ELABORAÇÂO INDEPENDENTE DE PROPOSTA- (MODELO)

PREGÃO ELETRôNICO N9 XXXX/Z02 1.SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO NS XXXXXXXXXXX

(identificação completa do representante da licitante), como representante deyidamente constituÍdo de

(identiÍicação completa da licitante), para fins do disposto no edital de licitação: PREGÂO ELETRôNICO Ns

XXXX/2021-SRP, declara, sob as penas da lei, em especialo art 299 do código penal brasileiro, que:

A) A proposta apresentada para participar do PREGÂO ELETRôN|CO Ns XXXX/202l-SRp, for elaborada de

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

indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro pârticipante potencial ou de fato do PREGÃO

ELETRôNICO Nc »Oü /zozl-sP(P, por qualquer meio ou por qualquer pessoaj

B) A intenção de apresentar a proposta elaborada para pârticipar do PREGÂO ELETRÔNICO Ne XXXX/z021-SRp

não foi informâda, discuüda ou recebida de qualquer outro pârticipante potenciâl ou de fato do PREGÃO

ELETRÔNICO No XXXX/Z021-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 participânte

potencial ou de fato do PREGÃO ELETRÔNlco Ne )OOO(/202l-sRP quanto a participar ou não da referirla

licitação;

D) Que o conteúdo da proposta âpresentada para pârticipar do PREGÃo ELETRÔNlco Na xxxx/2021-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 Ns XXXX/zO21.SRP antes da adjudicação do obieto da referida

I icitação;

E) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÂO ELETRÔNICO Nq )0üx/2021-SRp não

foj, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integante do

município de ul an[es da abertura oficialdas propostas; e

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

para flrmá-la.

REPRESENTANTE LEGAI,

Lâ,§s Jlxr: 'r*lc âta J,úrJ y*Jrrlr iii *i(rsxr ar flra,ic Cir SlsHi,?íaaz íslâ.

Rua dâ Rio vennelho'01 CeÍrlro km 100. CEP| 6852.:l-000 Eldúsdo do Ca.ajás/PA

.................., ..... DE ..... ..... DE 2021.
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pnrcÃo rlnrnôNtco Ne )oüx/2021-sRp
PROCESSO ADMINtSTRÂT|VO Ne XXX)O(XXXXXXXX

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

ne [XXXX], neste ato representada pelo [cargo] fnome do represerrtante legal], portador da carteira de identidade

ne [§XX], inscrito no CPF'sob o ne [XXXX], declara, sob as penalidades dâ lei, que se enquadra como

microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do arl 3e da lei complementâr ns 123 de 14 de

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

nenhuma das vedações legais impostâs pelo § 4e do ârL 3s da lei complementâr ne 123 de 14 de dezembro de

2006.

declaro, para fins da LC 123/2006 e suas âlterações, sob as penalidades desta, serl

( ) Microempresa - receita bruta anual igual ou inferior a 360.000,00 e estando apta a fruir os beneffcios e

vantagens legalmente instiü.rídâs por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4q do aÊ
3r da lei complementâr ns 123/06 alteradâ 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

valores, estando apta a ftuir os benefÍcios e vantagens legalmente instituÍdas por não se enquadrar em nenhuma

das vedações legais impostas pelo § 4e do art. 3e da lei complementar ne 123/06 alterada p ela LC 147 /2014.
observações:

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

7Z3,de 74 de dezembro de 2006;

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

nos termos da LC ng 123 /2006, ou a opção pelâ não utilização do direito de tratamento diferenciado.

LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTI LEGAL

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

CPF; )fi.)Oü.)fiX-)
CRC:

laatot 4Lrlar'ptío qua ioóaaveloti e ç<,itaít ô Dô,c iê SfNt4fÂ 1pJ,ío

Rua da Rio vermelho '01 .. Córtro kn 100. CEP: ó8524-000 - Eldorado do CarajávpÀ

ANEXO V _ DECU\RAçÃO DO PTORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)
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ANEXO Vl - DIC DE IDONEIDADE

AO REDIGIR A PRESENTE DECLARAÇÃo, O PRoPoNENTE peveRÁ UTIIIzaR FoRMUúRIo CoM TIMBRE DA
PROPONENTE

pREcÂo ILETRôNrco No xxxx/zo21-sRp
PROCESSO ADMTNtSTRÁTIVO Ne 75.O1.07 /2021

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

A empresa inscrita no CNPJ no ......,..

Sr.....,.,....,....,.,....,...........,, portador da carteira de identidade n0

por intermédio de seu representante legal o

............. c do CPF no ,.,......., declara não tcr
recebido do município de 

-/uf 

ou de qualquer outra enüdade da administração diretâ ou indiretâ, em

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

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

com a administração federal, estadual e municipal.

EM,-DE-D82021'

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPFJ

?satãs 4t z.J'Pdfi que to{içs vej§m e soiba!.|i . ma,o Cé S€NHAft lez a.?a.

Rua da Rio vermelho o 0l Cenlro knl 100. CEP:68524.000 Eldorado do CarajàvPA



PREFEITUR{DE ELDORA.DO DO CARAJÁS
DEPARTAÀ,IENTO DE LTCTTAÇÃO

ANEXO VII - DECUIRÁçÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. (MODELO)

PREGÃO ELETRôNICO NA )O(xX/z021-SRP
PROCESSO ADMTNISTRATTVO Ns XXX)O(XXXXXX

.(razão social da empresaJ, CNPf ne...,....,...........,...., localizada à.........-....

declara, em conformidade com a lei ne 10.520/02, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este

certâme licitatório na PREFEITURA MUNICIPAL DE

SRP

UF - PREGÃO ELETRÔNICO N9 XXXX/2021-

EM, DE DE2021.,

irÕ,i::s 11;:r' "âlrâ nl,e Ldtx y,lÊr:? ? §írib(ríi,. ír.'ra4 tl.] §tstt)Ê F.l 6lê_

Rua dâ Rio vennellto " 0l -Cenlro knr 100. CEP:68524-000 Eldorado do Cârâjás,pA

:l

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)
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