
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS

CNPJ: 84.1 39.633/000í -75

EDITAL PREGÃO ELEÍ'RÔNICO NO 034/2021 SISTEMA DE REGISTRO OE PRE

o MUNTCíP|O DE ELDORADO DO CARA'ÁS por meio da FREFETTURA MUNtCtPAt DE

CARAJÁS, por interrnédio de sua Pregoeira, sediada na Rua da Rodoviária ne 30, Eairro: Centro - km 02,

CEP:68524-000 - Eldorado do Carajás/PA, CNPJ:84.139.633/OOO7-75, realÍzará licitação para REGISTRO DE

PREçOS, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço por item, nos termos da Lei

ns 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto ne 10.024120t9, da lnstrução Normativa SLTI/MPOG ne 2, de

11 de outubro de 2010, da Lei Complementar n' 123, de 14 de dezembro de 2006 e 147 /2074 e 755/2016,

Decreto n" 7.892/2OL3 e 8.538 dê 6 de outubro de 20i5, aplicando-se, subsidiâ riamentê, a Lei ne 8.666, de

21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Editai.

Data da sessão: Lll0ll2022

Horário: 08:00 HORAS

Local: www.portaldecompraspublicas.côm.br

1.1. O objeto da presente licitação é o REGISTRO DE PREçO PARA EVENTUAT TORNECIMENTO DE

MOBILIÁR|O ESCOLAR, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação, conforme

condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabêla constante do Termo de Referência.

2.1. O órgão gêrênciador será â Prêfêitura;

2.2. Sêtá participante os sêguintês órgãos:

'\,, 2.3. Secretaria Municipal de Educação.

l}

3.1. O Credenciamento é o nível básico do ieg istro cadastra I no www.porta ldecomprasou blicas.com .br q ue

permite a participação dos intêrêssados na modalidade iicitatória Pregão, em sua forma eletrônicâ.

3.2. O câdâstro no "Portal de Compras Públicas" poderá ser iniciado no Portal de Compras no sítio

u blicas.co .br ccm a solicitação de login e senha pelo interessado.

3.3. O crêdenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitantê ou de seu

representante legale a presunção de sua capacidade técnica para realização das trànsações inerêntes a

este Pregão.

3.4. O uso da senha de acesso peio licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer

transação êfetuâda dirêtâmêntê ou por seu rêpresentante, não cabendo ao provedor do sistema, ou

is.r:os 11.2a 'P.rre q.e lúlcs vajõnL e s<,!bafi... o ,1úo da St)iHOR fez isic.'
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ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsa bilidade por eventuais danos d

de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema

para imêdiato bloqueio de acesso.

' 1 Poderão pãrticipar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto

desta licitação, mediante a apresentação dos documentos pertinentes e os quê êstêjam com

Credenciamento regular no Sistêmâ de Câdastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, conforme

disposto no §3e do artigo 8e da lN SLTI/MPOG nq 2, de 2010.

' I Não poderão participar desta licitação os interessados:

.1.2.1. Proibidos dê pârticipar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação

vigente;

4.2.2 Estrangeiros que não tenham representação legal nc Brasil com poderes expressos para receber

citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.2.3 Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9e da Lei ne 8.666, de 1993;

4.2,4 Entidades empresariais que estejâm rêunidas em consórcio;

4.2.5 Entídades empresariais controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

4.2.6 Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por órgão da administração pública, direta ou

indireta, federal, estadual, municipal ou do distrito federal, por meio de ato publicado no diário

oficial da união, do estado ou do município, enquanto perdurarem os motivos determinantes da

punição. Ígualmente não poderão participâr as empresas suspensas de licitar e contrãtar com o

Município de Eldorado do Carajás;

4.2.7 Sêrvidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao rnunicípio, bem assim, â êmpresa da qual tal

servídor seja sócio, dirigente ou responsável técnico, desde de que não tenha vinculação de

parentesco com ordenador de despesa;

4.2.8 As empresas interessadas que se encontre em processo de fusão, de cisão ou de incorporação;

4.2.9 Sêruidorou diriBente de órgão ou entidade contratanteou responsável pela licitação-art.9s, da Lei

8.666/093.
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5.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data

marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de re

de propostas.

5.2. Todas as referências dê têmpo no Edital, no aviso e durantê a sessão pública observarão o horário de

Brasília - DF.

!.3. O licitante seré responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema

eietrônico, assumíndo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

5.4. lncumbiÉ eo licitântê acompanhar as operações no sistêma eletrônico durante a sessão pública do

Pregão, fícando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de

quaisquer mensagens emitidas pelo sistêma ou de sua desconexão.

5.5. Até a abertura da sessão, os licltantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.

5.6. O licitante deverá enviar suâ propostâ mediante o prêênchimento, no sistema eletrônico, dos

seguintes campos:

5.6.1. Valor unitário;

5.6.2. A quantidade de unidades, observada a quantidade fixada no Termo de Referência para cada

itêm;

5.6.3. Marca;

5.6.4. Fabrícante;

5.6 5. Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou

de gerântia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso.

5.7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado.

5.8. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciá rios,

trâbelhistês, tributários, comerciais ê quaisquêr outros que incidam direta ou indiretâmênte no

fornecimento dos bens.

O prazo de validade da proposta não será inferior a 9O(noventa) dias, a contarda data de sua apresêntação.

6.1. A aberturà da presênte licitação dar-se-á em sessão pública, por meÍo de sistema êletrônico, na data,

horário e local indicados neste Editâ1.

6.2. O Pregoeíro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenharn vícios insanáveis ou não

âprêsentêm as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

lslios 41?t):'r't1ta. <111e !ôdcs v,.).n'n. É qrilrorn o rr(io dê §fÀ.rCPÊ"ÀÍ.-
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6.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistemâ, com acompanham

tempo real por todos os participantes.

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

levado a efeito na fase de aceitação.

6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas

participarão da fase de lances.

6.4. O sistema disponíbilizará campo próprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro e os licitantes.

6.5. lniciada a etapa competitiva, os licitantês deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de

sistema eletrônico, sendo imêdiatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no

registro.

6.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor totalfunitário do item ou percentual de desconto.

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da

.Êo e as regras estabelecidas no Edital.

6,7. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo

sistêma.

6.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em

relação aos lânces intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a mêlhor oferta deverá ser R$

0,01 (Um Centavo)

6.9. O intervalo entrê os lances envÍados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20)

segundos e o intervalo entre lances não poderá ser infêrior a três (3) segundos, sob pena de serem

automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances

i.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto", em que os

licitântês apresentarão lances públicos e sucessÍvos, com prorrogações.

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

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

: ,:3ção dâ sessão pública.

6.1-2. A prorrogação automática da etâpa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e

ocorrerá sucêssivamente sempre quê houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no

caso de lances intermed iários.

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

á automaticamênte.
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6.14. Encerrada a fase competítiva sem que haja a prorrogação âutomática pelo sistema,

pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, iustificada mente, admitir o reinício da sessão

lances, em prol da consecução do melhor preço.

públ

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

registrado em primeiro lugar.

6.16. Durantê o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do

. -nor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.17. No caso de desconexão com o Pregoêiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema

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

6.18. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá

reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.

6.19. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema eletrônico

encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até

30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente

encerrada a recepção de lances.

r:.20. Caso o licitânte não aprêsêntê lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de

desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação

das propostas.

6.21. Encerrada a etêpa de lances, será efetivada a verificação automáticâ, junto à Rêcêita Federal, do

it f,{ê da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas, empresas de

pêqueno porte e sociedades cooperativas participantes, procedendo à comparação com os valores da

primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, ãssim como das demais classificadas, para o fim de

aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC ns 123, de 2006, regulamentada pêlo Decreto ne 6.204, dê

2007 .

5.22. Nessas condições, as propostas de microempresas, empTesas de pequeno porte e sociedades

cooperativas que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de

menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.23. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta

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

controlados pelo sistema, contadosapós a comunicação automática para tanto.

6.24. Caso a microempresâ, empresa de pequeno porte ou socíedade cooperativâ melhor classificada

lsoios 4'12c:'pcra <]L,e ladosv,:i.:tr. ê saibar|-i.. i) ,rao do SÉNliOP Íez isia

Rua Rio Vermelho, QD 051, n'01 - Centrc - km 100, CEP: 68524-000 - Eldorado do Carajásy'PA

)



rj'
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS
CNPJ : 84.í 39.633/0001 -75Etdõiãilo

do Carajás x
ll

desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes mic

êmpresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinc

--:rc), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo díreito, no prazo estabelecido no subitem

â ntêrior.

6.25. No caso de equivalência dos valores apresentados pela microempresa, empresa de pequeno porte e

equiparados que se encontrem em situação de empate, será realizado sortêio pâra que se identifique a

primeira que poderá apresentar melhor oferta.

6.26. Nêstê processo será aplicado p revisto nos Att. 47 , 48 e 49 da Lei Complêmê nta r L23/20O6, de 14 de

dezembro de 2005 e suas alterações, inclusive a Lei Complementar 747 /20t4, pois haverá prejuízo ao

conjunto do objeto, não sendo vantajoso para a adminístração pública, conforme art. 49, lll, Lei

Complementar 123 / 2006.

6.27. Evêntualempate entrê propostas, o critério de desempate será aquele previsto no artigo 39. § 29, dâ

Lei np 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens:

6.27.1. prod uzídos no País;

6 27.2. produzidos ou prêstados pôr êmpresas brasileiras;

1l27.3. produzidos ou prêstados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de

tecnologia no País.

6.28. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público para o qual os licitantes

serão convocados, vedado qualquer outro procêsso.

6.29. Ao final do procedimento, após o encêrramento da etapa competitíva, os licitantes podêrão rêduzir

seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

7.1. Encerrada a etapa dê lances e depois da verificação de possível êmpatê, o Pregoeiro examinará as

proposta quanto ao prêço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificaçôes do

objeto.

7.2. Não será aceita a proposta ou lance vencedor cujo preço seja incompatível ou manifestamente

inexeq uível.

7.3. Considera-sê inexequível â proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irnsórios ou

.: 3. zero, incompatíveis com os prêços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos

encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecído limites mínimos, exceto quando

se referirem a materiãis e instalações de propriedade do próprio licitantê, para osquais ele renuncie a

koios 4t 20 '?ctí.t qL'e lir.Jos ..'Prirm. , séilrorn . d ,rúo .L SÉ,\'HCq l(, ô1.
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parcela ou à totalidade da remuneração

7.4. O Prêgoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de tuncion

disponível no sistema, estabelecendo no "chat" prazo razoável para tanto, sob pena de não aceitação da

proposta.

7.4.í. Dentre os docurnentos passíveis de solicitação pelo PregoeÍro, destacam-se os que contenham

as características do material ofertado, em compatibilidade com o Termo de Referência,

minudenciando o modelo, tipo, procedência, garantia ou validade, além de outras informações

pertÍnentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas.

7.4.2. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada

do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente âcêito pelo

Pregoeiro.

7.5. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Prêgoêiro examinará a proposta ou Iance

subsêquente, e, assim sucessivamênte, na ordem de classificação.

7.6. Caso necessário, o Pregoeiro solicitará do(s) licitante(s) classificado(s) em primeiro lugar a

apresentação de amostra(s), que deverá(ão) ser apresentada(as) no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a

contar da data da solicitação, junto ao órgão Solicitante, para conferência do produto/serviço com as

especificações solicitadas no Termo de Referência;

7.6.1. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceitável(eis), o

Pregoeiro analisará a aceitabilidãdê dâ proposta ou lance ofêrtâdo pelo segundo classificado.

Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivemêntê, até ã vêrificação de uma

queatenda às especificações constantes no Termo de Referência.

'- Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "cha(' a nova data e

norário para a continuidadê da mesma.

7.8. O PrêBoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitantê que

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

negociação em condições diversas das prevÍstas neste Edital.

7.8.'1. Também nas hipóteses êm que o Pregoeiro não acêitar a proposta e passar à subsêquente,

poderá negociar com o licitante Para quê sêja obtido preço melhor.

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

licita ntes.

7I Sempre que â proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova

ls.tíos 47.êit:'?ota, 1r.e L dcs i,9.rrn ê 3ibÍlrri... o ,râo do sIiNlrrPIâzlsiâ
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veriÍicação, pêlo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da L

de 2006, seguindo-se a dÍsciplina antes estabelecida, se for o caso.

7.10. Nos itens em que for admitido oferecer quantitativos inferiores, se a proposta do licitante vencedor

não atender ao quantitativo total estimado parê â contratação, respêitada a ordem de classificação,

poderão ser convocados tàntos quantos forem necessários para alcançar o total estimado, observado o

preço da proposta vencedora.

7.11. Declaração expressa de que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas diretas e

indiretâs, tributos, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, lucro e demais encargos de

qualquer natureza necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos, nada mais

sendo válido pleitear a esse título;

7.12. Declaração do licitante de que desde já se compromete a cumprir o prazo de entrega rigorosamente

em dia, sob pena de sofrer penalização desta Administração.

7.13. Declaração de que o prazo de validade de cada item, não será inferior 12 (doze) meses,acontarda

entrega no Almoxarifado desta Prefeitura, exceto para aqueles que possuam prazo de validade mais curto

por razões técnicas comprovadas.

7.14. Todos os licitentes quê tivêrêm suas ofertas regularmente acêitas dêvêrão encaminhar proposta no

prazo máxirno de 02 (duas) horas via e-mail: cp leldoradodoca ra ias@gmail.com ou sistemâ, as seguintes

documentações:

7 .14.1. A Proposta de Preço deverá contêr âinda as informações;

7.14.1.1. Razão Socialda empresa;

7 .14.1.2. CNPJ (número);

7.14.1.3, Número do fone;

7 .14.1.4. Endereço comercial;

7.14.1.5. Banco, agência e número dâ conta corrente da licitênte;

7 .14.1.6. Descrição do prod uto/serviço;

7.14.1-7 . Preço unitário e total;

7 .14.1.8. Quantidade e especificação da embalagem

7.14.1,9. Prazo de validade da proposta.

8.1. Os fornecedores cadastrados no Sístema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, deverão

encaminhar sua dêclaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à

Isôias ,!1.2a: '?tt<t llL,e lddos vrírr. € lo.borlj. () rúa do S[NHOri fez isi..'
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t
qualificação econômico- financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts.4e, coPut,8e,

18 e 43, lll, da lnstrução Normativa SLTI/MPOG ns 2, de2070.
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8.1.1. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emíssores de certidões, especialmente

quando o licitante esteja com alguma documentação vêncida junto ao SICAF.

8.í.2. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio

oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será

convocado a encaminhar, no prazo de 2 (dois) dias, docurnento válido que comprove o

atêndimento das exigâncias deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto

quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, emprêsas de pequeno

portê e das sociedades cooperativas, conforme estatui o art.43,

§ 1e da LC ne L23, de 2006.

8,2, Os licitantes quê estiverem ou não cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores

- SICAF, além do nível de credenciamento exigido pela lnstrução Normativa SLTUMPOG ns 2, de 2010,

deverão encaminhar exclusivamente por meio do sistema a documentação relativa à Habílitação lurídica, à

Regularidade Fiscal e trabalhista, Qualificação Técnica e Qualificação Econômico-Fina nce ira.

8.3. Habilitação ju rídica:

8.3.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Emprêsas Mêrcântis, a

cargo da Junta Comercialda respectiva sede;

8.3.2. No caso de sociedade empresária ou êmpresa individual de responsa bilidade limitada -

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na

Junta Comercíal da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus

ad ministradores;

8.3.3. No câso de socíedade simples: inscrição do ato constitutivo no Rêgistro Civil das Pessoas

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus

ad m in istrad o res;

8.3.4. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta

Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a

condição de microempresa ou empresa de pequeno portê, nos termos do artigo 8" da

lnstrução Normativâ n" 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do

Comércio - DNRC, devidamente atualizada;

8.3.5. Certidão Especifica, êmitida pelâ lunta Comêrcial da sede da licitante, devidamentê
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atualizada, onde se possam extrair as seguintês informações:

8.3.5.1. A existência de empresa e/ou participação societária em

e/ou jurídica(s) SÓclAS da licitante.

nome da(s) pessoa(s)

8.3.6. Certidão de lnteiro Têor, êmitída pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente

atua lizada.

8.3.7. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da

assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na.lunta Comercial ou inscrito no

Registro Civil das Pessoas JurÍdicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o

art. 107 da Lei ns 5.764, de L977;

8.3.8. f,lo caso de empresa ou sociedade êstrangeira em funcionamento no País: decreto de

a utorização;

8.3.9. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da

consolidação respectiva;

8.3.10. Alvará de Loca lização.

8.3.1í. A licitânte deverá encaminhar comprovantê e/ou certidão, para que se verifique

êventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à

existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratâção,

mediante a consulta aos seguintes cadastros:

8.3.11.1 Cadastro Neciônal de Empresas lnidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela

Controla doria-Gêra I da União íwww. porta ldatra ns pa rencia.qov. br/ce is );a.3.LL.2

lsa;as 17 2a '?.íÍ! <L,e !À,ro3 v.:riili), e !c;Eoli;. a ncla .1. ;t!'ll!ai Íezi9i-)
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Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de lmprobidade Administrativa, mantido pelo

Conselho Nacional de Justiça

(www.cni. ius.brlimprobidade adm/consultar req uerid o. php).8.3.11.3 Lista de lnidôneos,

mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU;8.3.1.L.4 O comprovante e/ou certidão citados no item

8.3.11 será realizada êm nome da empresa licitêntê e também de seu sócio majoritário, por força

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

prática de êto dê improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,

inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritá rio8.3.12 Constatada a

existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de

participação.

8.4. Regularidade fiscal e trabalhista:



8.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de PessoasJurídicas, juntamentê com a

Quadro de Sócios e Ad m inistradores;

8-4.2. ?roua de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida pela Secretaria

da Recêita Federal do Brasil e Procuradoria-Gera I da Fazenda Nacional, quantô aos dêmais

tributos federais e à Dívida Ativadâ União, por elas admínistrados, conforme art. 1e, inciso

l, do Decreto nP 6.706/07);

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

8.4.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos pêrantê a Justiça do Trabalho, mêdiante â

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do

Título Vll-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1p

de maio de 1943 e (lnciso incluído pela Lei 72.440 de 2011) ww\,v.tst.sov. br, em conjunto

com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sêdê da licitantê;

8.4.5. Certidão Negativa de Débitos do Ministério do Trabalho Conforme artigo 5e§ único da

portatia L42U2O14 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a últÍma situação

ocorrida em cadastros administrativos pelo emitentê, de modo que, havendo processos

enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estês, podêrá sêr obtidã

certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos;

8.4.6. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estaduale Municipal, relativo ao domicílio

ou sede do licitante, pertinêntê âo seu ramo de atividadê ê compatívêl corn o objeto

contratual;

8.4.7. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do

licita nte;

8.4.8. Certidão (Nada Consta) dê Distribuição Cíveis e Criminais origÍnária do Estado de origem

do pa rticipante através do site: (portal.trfl.jus.br/sjxx/);

8.4.9. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto

licitatório, deverá comprovar tal condiçâo mediante a apresentação de declaração da

Fãzenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalentê, na forma da

Iei;

8.4.10.Caso o licitante detentor do menor preço sêja microêmpresa, empresa de pequeno porte,

ou sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei ne 11.488, de 2007, deverá

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade

isoirrs 4?-?ê: "Pa7aê qi€ lóriês rgt,,Yr, a .'crbã,fi. ú .1(1, ' ,rr Sl fvh lç Ís? rsr-'
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fiscal, mesmo que esta aprêsênte alguma restrição, sob pena de inabilitação. Nop

cinco dias prorrogável por igual período a critério da administração.

- 5lCAF, no nível da Qualificação econômico- financêira, além do nível de credenciamento exigido pela

lnstrução Normativa SLTI/MPOG na 2, de 2OLO, deverão apresentar a seguinte documentação:

8.5.1. Certidão de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa

jurídica e do ente federal;

8.5.2. Cêrtidão indicativa dos cârtórios dê protestos e letras, distribuidores de títulos,

falências e concordatas existentes na sede do licitãntê, dentro do prazo de validade

expresso na própria ce rtidão;

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

apresêntados na forma da lei, que comprovêm â boa situação financeira da empresa,

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados

por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da

ProPôsta;

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

balanço patrimonial e demonstrações contábeis referêntês ao perÍodo de existência da

sociedade;

8.5.5. A comprovação da situação financeirâ da empresa será constatada mediante obtenção de

índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrênte (LC), resultantes da

a plicação das fórmulas:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo LG = --;

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante Ativo Total

SG =--------- ----::--------;
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante Ativo Circulante

LC = ----------------; e

Passivo Circula nte

8.5.6. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que âprêsentarêm resultado inferior ou

igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e

Liquídez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 70%(dez por cento)

do valor estimãdo dâ contratação ou item pertinentê.
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8.6. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, po

de:

8.6.1Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens e/ou serviços em ca ra cte rísticas, quantidades

e prazos compatívêis com o objeto dêsta licitâção, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de

atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

8.7. Deverão apresentar ainda, Declaração, assinada por representante legal da proponentê, de que:

8.7.1 Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habitação conforme exige o art.4s, Vll, da Lei Federal

ne 70.520/Q2.

8.7.2 . Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 (dezoito) anos em

zi::lho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na

condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXX|ll do art. 79 da Constituição

Federa l.

8.7.3 Declaração de inexistência de fato impeditivo, nos termos do § 2e do art. 32 da Lei ns 8.666, de 1993.

8.7.6 Declaração de que a contratada possui, em seu quadro de funcionários, no mínimo,5% de pessoas

com deficiência ou declaração quê possui menos de 20 (vínte) funcionários em seu quadro, nos termos da

Constituição do Estâdo do Pará, art. 28, §6.

8.7.7 Declaração de que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente,

de acordo com o que é estabelecido na lnstrução Normativa Ns 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP,

â 7.8 Declaração de que não possui Vinculo com Poder Exêcutivo e/ou Lêgislativo Municipal exercendo

funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso lll, do art. 99, da Lêi

8666/s3).

8.7.9 Declaração de Adimplência com a Secretaria no qual será designada a compra. A referida declaração

:lêvêrá ser solicitada pelo licitante no protocolo, ern papel timbrâdo da empresa intêressadô à Secretarie

Municipal, até 02 (Dois) dias úteis antes da data designada para abertura da sessão pública. A referida

declaração deverá ser apresentada em original ou em cópia autenticada por cartório competente ou pêlo

Pregoeiro.

8.8. Os documentos complementares que possam exigidos para habilitação relacionados nos subitens

acima, poderão tâmbém ser apresentados pelos licitantes, via e-mail: c pleldoradodoca ra ias@gma il.com, no

prazo de 2 (duas) horas, após solicitação do Pregoeiro no sisterna eletrônico. Posteriormente, serão

remetidos ern original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou

por servídor da Administrâção, desde que conferido(s) corn o originâ1, ou publicação êm órgão da imprênsa

Ísolos ,(1.2e: '?ü16 !l!,e lodos i,,r.rrr. € soiborr o i1úc, do SEN}ICP fez i..;i.
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oficial, para análise, após encerrado o prazo para o e-mail;

8.8.1. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqu

legalmente permitidos.

8.9. Se â mênor propostâ ofertada for de microêmprêsa, êmpresa de pequeno porte ou sociedade

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

mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dÍas úteis, após solicítação do Pregoeiro no sistema

eletrônico, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período.

8.9.1. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação

do licitante, sêm prejuízo das sanções previstas nestê 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, será concedido o mesmo prazo para

regu la rização.

8.10. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá

a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidadê da mesma.

8.L1. Os documentos sêm prazo de validade deverão ter sidos expedidos com até 90 (noventa) dias de

antecedência da datâ dê abertura da licitação.

8.12. Será inabilitado o licita nte que não comprova r sua ha bilitação, seja por não a presentar q uaisq uer

dos documentos exigidos, ou aprêsêntálos em desacordo com o estabêlêcido nêstê Editâ1.

8.13. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pêlo sistêma, da eventual ocorrência do êmpatê

ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC ne 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelêcida para

, ce itação da proposta subsequente.

8.14. Os itens do edital que não poderem sêr atendido em decorrência da COVID-19, os licitantês deverão

apresentar documêntos comprobatórios para aprêciâção técnicã.

8.15. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

9.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas)

horas, a contar da solicitação do Pregoêiro no sistema eletrônico e deverá:

9.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas,

rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas

pelo licitante ou seu rêprêsentante legal.

lsoíos 4l.aê. 
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9.1 .2. Conter a indicação do banco, número da conta ê agência do licitante vencedor, pa

pagamento,

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

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

9.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo,

fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

.,1,i, O Pregoêiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal de

microemprêsa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, concederá o prazo de

no mínimo vinte minutos, para que qualquêr licitante manifeste a intenção de recorrer, de forrna motivada,

isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do

sistêmâ.

10.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividãdê ê a êxistência dê

motivaÇão da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentada mente,

'10.2.'1. Nesse momênto o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as

cond ições de admissibilidade do recurso.

10.2.2. A falta dê manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará

a decadência desse direito.

10.2.3. Uma vêz admitido o Tecurso, o rêcorrêntê têrá, a partir de então, o prazo de três dias

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

logo, intimados para, querendo, âprêsêntarêm contrarrazões também pêlo sistêma

eletrônÍco, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à

defesa de sêus interesses.

10,3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

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

nêstê Edital.

11.1. O objeto da licitação será adjudicado ao lÍcitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso

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

a prese ntados.
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11.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos prãticados, a autoridade co

homologará o procedimento licitatórío.

12.1. Homologado o resultado da licitação, terá o âdjudicatário, o prazo de 05(cinco) dias, contados a

partir da data de sua(s) convocação(ões), para assinar(em) a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de

validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair(em) do direito à contratação, sem prejuízo das

sa nções previstâsneste Edital.

1,2.2. Altêrnativame nte à(s) convocação(ões) parâ comparecer(ern) perante o órgão ou entidade para a

assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante

'..spondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja(m) assinada(s) no

prazo de 03 (três) dias, a contar da data de seu rêcêbimento.

12.3. O prazo estabêlêcido no subitem anterior para essinâtura da Ata de Registro de Preços poderá ser

prorrotado uma úníca vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o

seu transcurso, e desde que devidamente aceito.

12.4. Sêrão formalizadas tantas Atas dê Rêgistro de Preços quânto nêcessárias para o registro dê todos os

itêns constantes no Têrmo de Referência, com a índicação do licitante vencedor e dos licitantes que

aceitarem cotar preços iguais aos deste, observada a ordem da última proposta apresentada durante a fase

competitiva, a descrição do(s) itam(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

12.5,oP]azodeVígênciadaapartirdesuadatae
assinaturas prorrogável nos termos da legislação Vigente, em especial, ao que determina o art. 12, do

Decreto Federa I ns 7 892/ 2013.

r '.. Dêntro do prazo de validade da Ata de Registro dê Prêços, o fornecedor registrado poderá ser

convocado para assinar o Termo dê Contrato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados de sua

convocação.

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

justificada do adjudicatário ê aceita pela Administrâção.

13.3. Se o adjudicatário, no atô da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que mantém as

mesmas condiçôes de habilitação, ou quando, injustificada mente, recusar-se à assinatura, poderá ser

convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da
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aceitabilidade da proposta, negoclação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a

sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais.

14.1. As rêEras acercâ do reajuste do valor contratual são as estabelêcidas no Termo de Contrato ou

outro instrumento, anexo a este Edital.

L4.2. As contrâtações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alteraçôes, obedecidas às

disposições contidas no a rt. 65 da Lei n" 8.666, de 1993 ê no Dec reto ne 7 .892, de 2013.

15.í. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados da

apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos prod utos/serviços fornecidos, através de

ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicada pelo contrâtado.

! 2. O pagamento somênte será autorizado depois de efetuado o "âtêsto" pelo servidor compêtente,

condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação aos

serviços/produtos efetiva mente executados/entregues.

15.2.'1. Eventual situação de irregularidade fiscal da contrâtâdâ impede o pagamento. Tâl

hipótese ensejará, a adoção das providências têndentes ao sancionâmênto da empresa e

rescisão contratua L

15.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentês à contratação,

ou, aindâ, circunstâncÍa que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação financeira

pendente, decorrente de penalidade ímpostâ ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a

Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se'á após a

comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratênte'

15.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constâr como emitida a ordem bancária para

pagâmento.

' a 5 Quando do pagamento, será efetuada a retençâo tributária prevista na legislação aplicável.

15.5.1. A Contratada regularmente optânte pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção

tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No

entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de

documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida

LeiComplementar.

15.6. Nos casos de evêntuaís atrasos dê pagamento, desde que a Contrâtada não tenha concorrido, de

isaios 47 2c:'p!:\Í! qL,ê loCos i1:Ír;r]. ê scibc'r, o rr(io do -<fru]rrÊíez Àia '
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alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devi

Contratante, entre a data do vencimento eo efetivo adimplemento da parcela, é calculada med

aplicação da seguinte fórmula:

EM=lxNxVP,sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pa8amento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = índice de compensação finâncêira = 0,00016438, assim apurado:

l= (Tx) l= (6/100) 365 l= 0,00015438

TX = Percentualda taxa anual= 6%.

,r>)

),'
<')qdo

I

iante

31. Comete ínfração administrativà, nos termos da Lei 8,666/93 e Lei ne 10.520, de 2QO2, o

licita nte/adj ud icatá rio que:

16.'l .í. lnexecução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrêncía da

contratação;

16. í.2. Ensejar o retardâmento da execução do objeto;

16.1.3. Fraudar na execução do contrato;

í 6. 1 .4. Comportar-se de modo inidôneo;

16. 1 .5. Cometer fraude fiscal;

í 6. I .6. Não mantiver a proposta;

16.1.7. Não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade

da proposta ôu não assinar o termo de contratô dêcorrêntê dâ ata de registro dê preços;

16.2. Considera-se comportamento Ínidôneo, entrê ôutros, a declaração falsa quanto às condições de

participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer

:romento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

16.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de irnpedimento.

16.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á êm processo administrativo que

assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento

previsto na Lei nP 8.666, de 1993.

16.5. A âutoridâde competentê, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o

lsctiss 41.21) 'Pakct aye lorros v.,ld,n .i soiboa,. o ?kic' do §Í N|IOR íez isl..'
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:Íp io da proporciona lidade.

i6.6. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no item 16.1 acima fic

sem prejuízo da responsa bilidade civ il e críminal, às seguintes sa nções:

16.7

16.6.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretêm prejuízos

significativos para a Contrata nte;

16.6.2. Multa moratória de 5% (cinco por cento) por dia de atraso iniustificado sobre o valor da

parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte)dias;

16.6.3. Multa compensatóriâ de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de

inexecução total do objeto;

14.6.3.'1. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual

do subitem acima, será aplicada de forma proporcíonal à obrigação

inadimPlida;

16.6.4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão ou entidade Contratante,

pelo prazo de até dois anos;

16.6.5. Declaração de inidonêidade para licitar ou contratâr com a Administração Pública,

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que sêja promovidâ

a reabilitação pêrante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será

concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contrâtante pelos preiuízos causados;

Também fica sujêito às penalidades do art. 87, lll e lV da Lêi ne 8.666, de 1993, â Contratada que:

16.7.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de qua isquer tributos;

"16.7.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

16.7.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de

atos ilíc itos p raticados.

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

ncderá impugnar este Edital.

7.2. A impugnação poderá ser realizada sornente no sistema eletrônico.

17.3. Ca berá ao Pregoeiro decid ir sobre a impugnação no prazo de até contados da data de recebimento d a

impugnação.

í7.4. Acolhida a impugnação, sera definida e publicada nova datâ para a realizaçãodo certamê.
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'- 5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a estê processo licitatório deverão ser env

r-regoeiro, ate 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,

exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

17.6. As impugnações e pedidos de esclarecimêntos não suspendem os prazos previstos no certame.

17.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prêstados pelo Pregoeiro serão entranhados nos

autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.

18.1 . De acordo com o aft. 22, § 9e do Decreto ne 7.892, de 2013 e 9.488, de 2018 A ata de registro de

preços, durante sua validade, poderá ser utilizada porqualquer órgão ou entidade da administração pública

que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que

devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas

na Lei ne 8.666, de 1993 e no Decrêto ne 7.892, de 2013 e 9.488, de 2018.

18.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as

obrigaçôes antêriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos pârticipantes.

18.3. As aquisições ou contrâtações adicionais a que sê refere este item não poderão exceder, por órgão

ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do ínstrumento convocêtório ê registrados

na ata de registro de preços pa ra o órgão gerenciador e órgãos pa rticípa ntes.

18.4. As adesões à atâ dê registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de

cada item rêgistrado na ata de registro de preços pâra o órgão gerenciador e órgãos participantes,

independente do número de órgãos não particiPantês que eventualmente aderirem.

18.5. Ao órgão não participante que aderir à atâ competem os atos relativos à cobrança do cumprimento

pelo fornecedor das obrigaçôes contratuãlmênte assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o

contrâditório, de êvêntuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuâis, êm

relação as suas próprias contrataçôes, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

18.6. Após a autorízação do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação

solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Prêços.

í9.1.Não hayendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do

certamê na data marcada, a sessão será automaticamêntê transferida para o primeiro dia útil subsequente,
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i1o mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haia comunicação em cont

Pregoeiro.

19.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou Íalhas que não

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

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

ha bilitação e classificação.

í 9.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

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

entre os interessados, desde que não comprometam o interêsse da Administração, o princípio da isonomia,

- ,inalidade ê a segurança da contratação,

í9.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução

ou do resultado do processo licitatório.

19.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e

incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vêncem os prazos em dias de expediente na Administração.

19.7. O desatendimênto de exigências formais não essenciais não importará o âfastamento do licitante,

desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse

público.

19.8. Em caso de divergência entrê disposÍções destê Edital e de seus anexos ôt-r demais peças que

compõem o processo, prevalecerá as dêste Edital.

í9.9. O Edital está d isponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico

www. porta ldecomp raspu blicas.com. br, nos dias úteis, no qual os autos do processo administrativo

:rmanecerão com vista franqueada aos ínterêssados.

19.1 0. lntegram este Edita l, pa ra todos os fins e efeitos, os seguintes a nexos:

í9. í0.1. ANEXO I - Íêrmo de Referência;

19.10.2. ANEXo ll- Minuta de Ata de Registro de Preços;

19.10.3. ANEXo lll - Minuta dê contrato;

Eldorado do Carajás/PA,01 de Dezembro de 202f.

TIAGO PEREIRA COSTA

Pregoeiro
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