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DATA DE ABERTURA: 73 / O1 / 2O22
MODO DE DISPUTA: ABERTO

o MUNIcÍpro DE ELDoRADo oos cnna;Ás, tonun pÚguco, PARÁ CoNHECIMENTo Dos lNTEREssADos,

euE A pREFETTURA MUNIcIP^AL, Rsel,lzaú LIclrAçÃo, PARA REclsrRo DE PREÇos NA MoDALIDADE
PREGÃo, NA FoRMA ELETRONICA, COM CRITERTO DE IULCAMENTO MENOR PREçO POR ITEM, NOS

TERMOS DA LEI Nq 10.520, DE 17 DE IULHO DE 2OO2, DO DECRETO NA 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE

2019, DO DECRETO N9 7.746, DE 05 DE IUNHO DE 2A12, DO DECRETO N' 8.538, DE 06 DE OUTUBRO DE

2015, DECR.ETO 7892, DECRETO N9 9.488/18 APLICANDO-SE, SUBSIDIARIAMENTE, A LEI NS 8.666, DE 21

DE IUNHo DE 1993, E As EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTI EDITAI. LEI COMPLEMENTAR NS 123106 E

t47lzo14, suBstDtARrAM ENTE, PELÂ LEI Ne 8.666/93 E DEMAIS LEclsLAÇÀo, soB As coNDlçÕEs
ESTABELEctDAs NEsrE ATo coNvocATÓRIo E ANExos.

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

monitoramento de dados gerados ou trãnsferidos diretamente parâ a página eletrônica
www,portaldecompraspublicas.com.br. 0 scrvidor terá, dentre outras, as scguintes atribuigões: coordenar o
processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pela sua equipe
responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verilicar a conformidade da proposta com

os requisitos estabelecidos neste edital; dirigr a etapa de lances; verificar e iulgar as condições de habilitação;
receber, examinar e dêcidir os recursos, encaminhando à âutoridade competente quando mantiver sua decisão;

indicar o vencedor do certame; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidâmente
instruído a autoridade responsável pela adju.dicaçãn e propor a homologação.

óRcÃos tNTERESSÁ.DoS:

DATA E HORA DE INICIO DAS

PROPOSTAST
DATA E HORA LIMITE PARÁ

IMPUG o:
DATA E HORÁ FINÁI DAS PROPOSTAS:

DATA DE ASERTURA DAS PROPOSTÁS -
SE§SÃO PÚBLI

LOCAL:
VALOR O

MODO DE DISPUTA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇAO

1. DO OBIETO.

PREFETTURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS

12H:00M DA A30/12/2021 IHORÁRIO DE BRASÍLIA)

tzu:ooM D0 DIA 10/01/2022 (H0RriRIo DE BRASíLIA)

08 H00 M D0 DrA 13/0r/2022 (HoRARIo DE BRASILIAJ

08 ft01 M Do DtA 13 /01./202 2 tHoRÁRIO DE BRASÍLrAI

slGlLoso
ABERTO

1.1. O objeto da presente licitâção é a escolha da proposta mais vantaiosa para SISTEMA DE REGISTRO DE

PBEçO PARA FUTURÁ E EVENTUÁL CONTRÁTAÇÁO DE EMPRESA PARA AQUISIçÂO DE

COMPUTADORES, PEçAS E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTÍCA.
1.2. A licitaçâo será diüdida em IIENS, conforme tabela constânte do Termo de Referência, facultando-se ao

licitânte a participação em quantos itens forem de seu interesse.

1.3. O critério de iulgamento adotâdo será o Ínenor preço do ITEM, observadas as exigências contidas neste

Editâl e seus Anexos quânto às especiÍicações do objeto.
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DEPARTAMENTO DE LIC|TACÀO

2. DO NBG§TfrO DE PBEçOí

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciadc;r e participântes, bem como a eventuais adesões são as que

constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

3. DO CREDEISCI*!|E TO.

3.1. O Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastl'al no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS que permite a

participação dos interessados na modalidade LICITé.TÓRIA PREGÂ0, em sua F0RMA ELETRÔNlCA.

3,2. O cadastro deverá ser feito no Portal de Compras P'iblicas,no sítio www.portaldecomnraspublicas.com.!rr:

3-3. O credenciamento junto ao provedor do sistema impiica a responsabilidade do licitante ou de seu

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

Pregão.

3.4. 0 Iicitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações eÍetuadas em seu nome, assume como

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

representânte, excluÍda a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidâde promotora da

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

3.5. É de responsabilidade do cadâstrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no PORTAL DE CoMPRAS

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

imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles sc tomem

desatualizados.

3.5.1.A não observância do disposto no subitent anterior poderá ensejar desclassificação no momento da

habilitação

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cuio ramo de atiüdade seja compatível com o obieto desta

licitação, e que estejâm com Credenciamento regulârno PORTAL LtE COMPRAS PUBUCAS.

4.2, Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as

sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei ns 1.1.488, de 2007, para o microempreendedor

individual - MEl, nos limites previstos da Lei Complementar ne 123, de 2006.

4.3. NÃO PODER,ÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO OS INTERESSADOS;

4.3.1.Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislâção vigente;

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

4,3.3. Estrângeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e

responder administrativa ou judicialmente;

4.3.4.Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9e da Lei no 8.6 66, d,e 7993;

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

4.3.6.Entidades empresariais que esteiam reunidas em consórcio;

4.3 -7 -Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público ' OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão ne

7 46 / 20 74-T CU -P lenário').
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4.4. COMO CONDIÇÃO PARA PARTICTPAÇÃO NO PREGÂO, A I,ICTTANTE ASSÍNALARÁ "SIM" OU "NÃO" EM CAMPO

PRÓPRIo Do SISTEMA ELETRÔNICo, RELATIVO ÀS SEGUI\TES DECLARÁÇÔES:

4.4-1.Que cumpre os requisitos estabelecidos no ârtigo 3o da Lei Complementar ns 123, de 2006, estando aptâ a

usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seu s afis.42 a 49;

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

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

4.4.1.2. Nos itens em que a participação nào íor exclusiva para microempresas e empresas de pcqueno

porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito âo tratamento

favorecido preústo na Lei Complementar ne 123, d€ 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno

porte.

4.4.2.Que está ciente e concorda com as ccndições contidas no Edital e seus ânexos;

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

conformidâde com as exigências editalícias;

4.4.4.Que inexistem fatos impeditivos para sua habilit2ção no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar

ocoff ências posteriores;

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

16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do arügo 7., XXXIII, da

Constituição;

4.4.6'Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP ne 2,

de 16 de setembro de 2009.

4.4,7.Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados €xecutândo trabalho degradante ou forçado,

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

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

habilitação deúdamente atualizado sem pendencias.

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

lei e neste Edital.

5.1- Os licitantes encaminhârão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com os

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

horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente â etapa de

envio dessa documentação.

5.2. O enüo da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de

chave de acesso e senha.

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

que haja alguma restrição de regularidade fiscâl e trabalhistâ, nos termos do art 43, § 1q da LC ne L23, de 20O6.
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5.4. Incumbirá ao licitânte acompânhar as operações no sistema elefrônico durante a sessão públicâ do Pregão,

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

emitidas pelo sistema ou de sua desconexào.

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

habilitação anteriormente inseridos no sistema;

5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classiflcação entre as propostâs apresentâdas, o que

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

5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitânte melhor classificado somente serão

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

6,1. O LICITANTE DEVE ENVIAR SUA PROPOSTA MEDIANTE O PREENCHIMENTO, NO SISTEMA ELETRÔNICO,

liôrês*!ri'. "Pú§ atlr.t lô§<;-§ vEs,}? e Soibo?'"t. ,.r1ôo Cê §a§l-{Ô.q íí{ i§lã
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DOS SEGUINTES CAMPOS:

6.1.1.Valor unitário e total para câda item ou lote de itens [conforme o caso), em moeda corrente nacional;

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

Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garanti4 número do registro ou

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

6.2. Todas as especificaçôes do objeto contidas na proposta ünculam a Contratâda,

6.3, Nos valores propostos estârão inclusos todos os custos operâcionais, encargos previdenciários trabâlhistas,

tributârios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou

serviços.

6.4, Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etâpa de lances, 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. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de r€gênciâ de contrâtações

públicas, quando participarem de licitações públicas;

6.7, Será desclassificada a empresa que apresentar identificação da empresa tais como râzão sociâl ou nome

fantasiâ que venha indicâr â mesma.

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

local indicados neste Edital.

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

em conformidade com os requisitos estabelecjdos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não âpresentem as

especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

7.2,1- Também será desclassificada a proposta que identifique o licitânte.



PREFEITURA DE ELDOR{DO DO CARAJAS
DEPARTAMENTO DE LICITACÃO

7.2,2. A desclassificaçãô será sempre fundâmentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo

real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassiFicação dâ proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levâdo

a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estâs participarão 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. Iniciâda a etâpâ 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. O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicadâ no preambulo deste editâI,

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

regras estabelecidas no Edital.

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

por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuâis 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. O intervalo entre os lances enüados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior â vinte (20) segundos e o

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

descartados pelo sistema os respectivos lances.

7.10. Será adotado para o enüo de lances no pfeSâo eletrônico o mo em que os

licitântes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogaçôes.

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

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

sessão pública.

7,L2. A prorrogação automática da etapa de lancet de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá

sucessivamente sempre que houver lances enüados nesse periodo de prorrogâção, inclusive no caso de lances

intermediários.

7.13, Não havendo novos lances na forma estabelecidâ nos itens anteriores, a sessào pública encerrar-se-á

automaticamente.

7.14. Encerrada a fase competiüva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá a pregoeira,

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

consecução do melhor preço.

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

desconsiderados pelo(a) Pregoeiro(a).
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7.16. Não serão âcejtos dois ou mâis lances Ce mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado

primeiro.

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

lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.18, No caso de desconexão com o(a) Pregoeirofa), no decorrer dâ etapâ competitivâ 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 persistir por tempo superior a dez minutos, a

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

parücipantes do certame, publicada no Portal de Compras Públicas,

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

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

parücipantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

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

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

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

entidade empresarial. 0 sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte

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

assim como das demâis classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC ne 123, de 2006,

regulamentada pelo Decreto na 8.538, de 2075.

7,22. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na

faixa de até 570 (cinco por cento) acima da melhor propostá ou melhor lance serão consideradas empatadas com a

primeira colocada.

7.23. A melhor classificada nos termos do iter, ânterior terá o direito de encâminhâr uma última oferta para

desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da pnmeira colocada, no prazo de 5 fcinco) minutos

controlâdos pelo sistema, contados após a comunicaçâo automática para tânto.

7.2+. 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

enconúem naquele intervâlo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, pâra o exercício do mesmo

direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7-25, No caso de equivâlência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se

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

idenüfique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

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

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

conforme regulamento.

i;c,i?§.,lea't -Pôír] êua l(xLsr?q§rn *!irrÀaoã?,. {r.q,.óo dc §:N}.r*ttÀ. islo '

Rua da Rio venneiho ' 01 - Cerúo - km lO0, CEP: 6852,1-000 .. EldoÍado do Câraiá9PA



PREFETTTIRA DE ELDORA.T}O DO CARAJAS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÀOEldoitiilo

do €arajiis

7.27. A ordem de apresentáção pelos licitantes é utilizâda como um dos critérios de classificâção, de maneira que

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

modo de disputa âberto e fechado.

7.28. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no ArL 3e,

§ 2e, da LEI Ne 8.666, de 1993, assegurando-se a preferênci4 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 tecnologia no PaÍs;

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

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

previstas na Iegislação.

7,29. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas

empatadas.

7.30. Encerrada a etapa de enüo de lances da sessão pública, o(a) pregoeiro(a) deverá encaminhar, pelo sistema

eletrônico, contraproposta ao licitant€ que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor

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

7.30.1.4 negociação será realizada por meio do sistema, podendo scr acompanhada pelos demais licitântes.

7.3O.2.O{a) pregoeiro(aJ solicitará âo licitânte melhor classificâdo que, no prazo de 02 (DUAS) horas, enúe a

proposta adequada ao úlümo lance ofertado após a negociaçâo realizada, acompanhada, se for o caso, dos

documentos complementâres, quando necessários à confirmâção daqueles exigidos neste Edital e já

apresentados.

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

DA PROPiO§TA

8.1. Enceffada a etapa de negociação, a pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à

adequação ao obieto e à compâtibilidade do preço em relação âo máximo estipulado para contratação neste Edital

e em seus anexos, obseruado o disposto no parágrafo único do arl 7e e no § 9e do art. 26 do Decreto n.e

10.02+/2079.

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

fixado fAcórdão ne 745512018 -TCU - PlenárioJ, ou que apresentar preço maniíestamente inexequível do produto

(cinquenta por cento )arL 48, inciso IÍ, 1" a lei: 8666.

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

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

encargos, ainda que o âto convocatório da licitâção não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se

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

totalidade da remuneração.

Y)
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8.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legaiidade

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

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

saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aúso préúo no sistema com,

no mínimo, VINTE E QUATRo HORAS DE ANTEcEDÊNCIA, e a ocorrência será registrada em ataj

8.5.0[a) Pregoeiro(a) poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de

funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 [DUÂS) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

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

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

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

caracterísücas do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras

informaçôes perttnentes, a exemplo de câúlogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio clctrônico, ou,

se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo(al Pregoeiro(a), sem preiuízo do seü ulterior envio pelo

sistema eletrônico, sob pena de não aceitaÉo da proposta'

8.5.2.1. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à

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

perfeito manuseio, quando for o caso.

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

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

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

a sua continuidade.

8.8. O(a) Pregoeiro(a) poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, conrraproposta ao licitante que

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

condições diversas das previstas neste Edital.

8.8.1.Também nas hipóteses em que o(al Pregoeiro(a) não âceitâr a proposta e passar à subsequente, poderá

negociar com o licitante para que seja obüdo preço melhor.

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

8,9. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a

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

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

antes estabelecida, se for o caso.

8.10. Encerradâ a análise quanto à aceitação da proposta, o(al pregoeiro(a) verificará a habilitação do licitante,

observado o disposto neste Edital.

9. DAHÁBIUTâfáO

9.1. Como condição prévia âo exame dâ documentâção de habilitação do licitante detentor da propostâ classificada

em primeiro lugar, a pregoeira verificará o eventual descumprimento das condições de participação,
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especialmente quanto à existência de sanção que impeça a partjcipação no certáme ou a futura contratação,

mediante a consultâ aos documentos inseridos no portâl de compras publicas, e ainda nos seguintes cadãstros:

9.1.1.Possuir Câdâstro 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 - CNEP (\r'\\lv.portaldltrrnsparencril.go\,.br/ );

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

Conselho Nacional de fustiça Iwrvw.cn j.lus.br/im probidadc,adm/consultar rcqucrido.php ].

9.1.4.Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU

httrs:/,/contas.tcu.gov.hr/orclsz'Pp= 1 ír60 :3 :0

9.1.5. A consulta aos cadasúos será realizada em nome da empresa licitãnte e támbém de seu sócio maioritário,

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

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

intermédio de pessoa iurÍdica da qual seja sócio mâjoritário.

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

lndiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apont:das no

Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.1.5,2. A tentaüva de burla será vcrificada por meio dos vínculos societiários, linhas de fornecimento

similares, dentre outros.

9.1.5.3. O licitante será convocado para manifestâção previamente à sua desclassificação.

9.1.6,Constatãda â existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de

participação.

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

previsto nos arts. ,14 e 45 dâ Lei Complementar ne 123, de 2006, seguindo-se a disciplinâ ântes estabelecida

parâ aceitação da proposta subsequente.

9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do PORTAL

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

econômica financeirâ e habilitação técnica.

9.2.1- É dever do licitante atualizãr previamente as comprovâçôês constântes do PORTAL DE COMPRAS

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

apresentação da propostâ, a respectiva documentação atualizada.

9.2.2. 0 descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios

eletrônicos oficiais emissores de cerüdões feita pela Pregoeira lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões]

válida(s), conforme ârt 43, §3e, do Decreto 10.024, de 2019.

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

daqueles exigidos neste Editál e iá apresentâdos, o licitante será convocado a encaminháJos, em formato digital,

üa sistema, no prazo de 02 (DUAS) HORAS, sob pena de inabilitação.
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9-4. Somente haverá a necessidâde de comprovação do preenchjmento de requisitos mediante apresenução dos

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

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

permitidos.

9.6. Se o licitânte for a matriz, todos os documentos deverão estár em nomê da matriz, e se o licitante for a filial,

todos os documentos deverão estâr em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza,

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.6.1. Serão aceitos registros de CNPf de licitânte maüiz e filial com diferenças de números de documentos

pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas

contribuições.

9.7. Ressalvado o disposto no item 5, os licitántes deverão encaminhar, nos termos deste EditáI, a documentação

relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

9.8. HÁBILITAçÁO IURíDICA:

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

Comercial da respectiva sede;

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

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

lvrvn .portalri oe mpreendedor.gov. br

9.8.3.No caso de sociedade empresária ou empresa indiüdual de responsabilidade limitâda - EIRELI: ato

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado nâ Iunta Comerciâl da respectiva

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

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

sede a matriz, no câso de ser o paúicipante sucursal, filial ou agência;

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

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

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

aprovou, deüdamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Ciül das Pessoas furídicas da

respectiva sede, bem como o registro de que tratâ o art 107 dâ Lei ne 5.764, de 1977;

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

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

9.8.9.Certidão de enquadramento de micro empresa ou empresa de pequeno porte emitida pela iunta

comerciâl do estado da empresa;

9.9. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

9.9.1.CNP] - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas furídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas

iuntamente com o QsA, conforme o caso;
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9.9.Z.Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentâção de certidão expedidâ

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil IRFBJ e pela Procuradoria-Geral da Fazenda

Nacional (PGFNI, referente â todos os créditos tribuúrios federais e à DÍúda Ativa da UnÍão (DAU) por elas

administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta ne 1.751, de

02/70 /2014, d,o Secretário da Receita Federal do Brasil e dâ Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

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

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

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

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

9.9.5.Provâ de regularidâde junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa conjunta junto aos Tributos

Estaduais e Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pela Secretaria da Fazenda Estãdual onde a empresa for

sediada;

9.9.6.Prova de regulâridade junto à Fâzenda Municipal, através da Certidão Negativa junto aos Tributos

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

Municipal onde a empresa for sediada;

9.9,7.Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno

porte deverá apresentãr toda a documentação exigida para efeito de comprovação de rcgularidade fiscat,

mesmo que estâ apresente alguma resüição, sob pena de inabilitação.

9.10. QUALIFICAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA.

9.10.1.Certidão Negativa de falência, de recuperação iudicial ou extrajudicial (Lei nq 11.101, de 9.2-2005),

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

esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;

9.10.2. Certidão Simplificadâ da Junta Comercial do Estado do domicilio ou sede da licitante emitida nos

últimos 60 dias;

9.10,3. Certidão Especifica da Junta Comercial do Estado do domicilio ou sede da licitânte emitida nos úlümos

60 dias;

9.10,4. Balango patrimonial e demonstrações contábeis do último exercÍcio social, iá exigíveis e apresentados

nâ forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes

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

(três) meses da datâ de âpresentação da proposta;

9.10.4.1. No caso de empresa constituída no exercício social ügente, admite-se a apresentação de

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

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

9.10.4.3. Caso o licitante sera cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da úlüma

auditoria contábil-financeira, conforme dispóe o artigo 112 da Lei ne 5.764, de 197L, 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 âpresentârjunto ao balanço o termo de abertura e enceramento do mesmo.

9.10.4.5. Certidão de regularidade do profissional (Contador) que atesta o balanço patrimonial

dentro do prazo de validade;

9.10.5.4 comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de

Liquidez Geral (LGJ, Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LCJ, superiores a 1 ( um) resultântes da aplicação

das fórmulas:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG=

Passivo Circulânte + Pâssivo Não Circulânte

Ativo Total
SG=

Passiyo Circulante + Passivo Não Circulante

Aüvo Circulante

LC = Passivo Circulante

9.10.6.4s empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 [um) em qualquer dos índices de Liquidez

Geral (LGJ, Solvência Ceral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos parâ a

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

100/o (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item perünente.

9.11. QUAL| FrcAçÃo rÉCNICA

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

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

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

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

podendo a administração solicitar diligencia nos mesmo.

DEMAIS DOCUMENTOS OBRIGATóRJO JUNTO A HABILITAçÃO IURÍDICA

Proposta de preços; (apresentar em papel timbrado da emprcsa).

Declârâção de sujeição às condições estâbelecidas no edital e de inexistência de fatos supervenientes impeditivos

da habilitação; [apresentar em papel ümbrado da empresa).

Declaração nos termos do inciso XXXlll, art. 7e da constituição federal; [apresentar em papel timbrado da

empresa].

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

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

Declaração de idoneidade; fapresentar em papel ümbrado da empresa).

Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação; [apresentâr em papel ümbrado da empresa).

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

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma yez que atenda a

todas as demais exigências do editâ].
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9.12.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediâtamente posterior à fase de habilitâção.

9.13. Caso a propostã mâis vantaiosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de

pequeno porte, e umâ vez constatáda a existênciâ de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e

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

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

quando requerida pelo licitante, mediante apresentâção de .iustiÍicativa.

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

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

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

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

concedido o mesmo prazo parâ regularização.

9.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documcntos exigidos, o(a] Pregoeiro(a) suspenderá a

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

9.16, Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitâção, seja por não apresentar quaisquer dos

documentos exigidos, ou apresenlá-los em desacordo com o estabelecido neste EditâI.

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, preüsto nos artigos 44 c 45 da LC ns 123,

de 2006, seguindo-se a disciplina ântes estâbelecida para aceitação da proposta subsequente.

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

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

contar da solicitagão da Pregoeira no sistema eletrônico e deverá:

10.1.1.Ser redigida em língua portuguesa. digitâda, em umâ vi4 sem emendas, rasuras, entrelinhas ou

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

10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e âgência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

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

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

10.2.1.Todas as especificações do objeto contidas na propostâ, tais como marca, modelo, tipo, fâbricante e

procedência, ünculam a Contratada.

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

global em algarismos e por extenso [art,5q da Lei nq L666/93).

10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevâlecerão os primeiros; no caso de

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

10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitâda, rigorosamentc, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas

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

desclassificação.
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DA SESSAO PUBLICÂ.

10,S. A proposta deverá obedecer aos termos deste Editâl e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não

corresponda às especificaçôes ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

10,6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos compl€mentares estarão

disponíveis na interne! após a homologação.

10.7, A administração quando entender que os valores estão inexequível poderá solicitar eventuais empresas a

planilha de composição iuntamente com notas fiscais de entrada de acordo o it€ns vencido.

10.8, A empresa que eventualmente for delentor do menor valor do ultimo lance fica impedida de pedir a

desistência do mesmo podendo ser penalizada na forma da lei.

11.1, Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista dâ licitânte qualificada como

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

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

decisão(ões) pretende recorrer e por quâis motivos, em campo próprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá o(a) Pregoeiro(a] verificar a tempestividade e a existêncía de motivação

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

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

de admissibilidade do recurso.

L\.2-2-A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importârá a decadência

desse direito,

lí..2.3.lJma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a parür de então, o prazo de três dias pâra apresentar

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

apresentarem contrarrazões tâmbém pelo sistema eletrônico, em outros três diaq que começarão a contar do

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

de seus interesses.

11.3. O âcolhimento do recurso invâlida t io somente os atos insuscetÍveis de aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerâo com ústa franqueada aos interessados, no endereço constante neste

Ed ita L

12. DA REÁBÊR1URÁ

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 âcejtação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor

não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e

uabalhista, nos termos do arL 43, §1e da LC np 123/2006. Nessas hipóteses, serão âdotados os procedimentos

imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances,
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12.2. Todos os licitântes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reabertâ.

12.2.L.A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chaú'), ou e-mail, ou de acordo com a fase do

procedimento licitatorio.

L2.2.2. A convocação feitâ por e-maildar-se-á de acordo com os dados contidos no CADASTRO DO PORTAL DE

COMPRAS PUBLICAS, sendo responsabilidade do licitânte mantei seus dados cadastrâis atuâlizados.

13. DÂ ÂDrrrr,lcâçÃo E lpMolocAçÂo.

13.1. O objero da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do[a] Pregoeiro(a), caso não

haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, âpós a regular decisão dos recursos apresentâdos.

13.2. Após a íase recursal, constatada a regularidade dos atos praücados, a autoridade competente homologará o

procedimento licitatório.

14. DÂG/IRÁNTIA Df EXICI çÃO.

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

15. DÁ ATA DE REGISTRO DE P8EçOS.

15.1. llomologado o resultado da licitaçào, terá o adiudicatário o prazo de até 05 (CINCO) dias uGis, conlados a

partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontrâ-sê nelâ

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

15.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou enüdadc parâ a assinatura da Ata de

Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinaturâ, mediante correspondência postal com

aüso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de até 05 ICINCO)

dias uteis, a contâr 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 digitâlmente, o não cumprimento desta clausula a empesa sofrera

sanções administrativas conforme a lei.
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16.1, Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou

emitido instrumento equivalente.

16,2. O adjudicaúrio terá o prazo de 05 (CINCO) dias úteis, contados a partir da data de sua convocaçào, para

assinar o Termo de Contrato ou aceitâr instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta

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

Edital.

16.2.1. Altemativâmente à convocaçào para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinâturâ do

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

âssinatura ou aceite da Adjudicatária, mediânte correspondência postal com aüso de recebimento (AR) ou meio

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

L6.2.2.O ptazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação

iustificada do âdjudicatário e âceita pela Adminisn'âção.

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

reconhecimento de que:

16.3.1.Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as

disposições da Lei ns 8.666,de 1993;

16.3,2.4 contrâtada se üncula à sua proposta e às preüsões contidas no editâl e seus anexos;

16.3.3.4 contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos arügos 77 e 7B da Lei, ne

8.666193 e reconhece os direitos da Adminístraçâo previstos nos artigos 79 e 80 da mesmâ Lei.

16.4. O prazo de vigência da contratação se encerra no final do exercício financeiro da assinatura do mesmo e

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

16.5. Preüamente à contratação a Administração realizará consultas para identificar possível suspensão

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

Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no arL 29, da lnstrução Normâtivâ ne

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

CADIN,

16.6. Por ocasião da assinâtura do contrato, será exigida â comprovação das condições de habilitâção

consignadas neste Edital, as quais deverão ser manüdas pelo licitante durante â úgência do contrato.

16.6.1.Na hipótese de irregularidade, o contratâdo deverá regularizar a sua situação perante o câdastro no

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

16.7. Na assinâtura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida â comprovação das condições de

habilitação consignadâs no editáI, que deverão ser mantidas pelo licitante durânte a vigência do contrato ou da ata

de registro de preços.

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

se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das
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17.1. As regras acerca do reâjustamento em sentido gerâl do valor contratual são as estabelecidas no Termo de

Reíerência, anexo a este Edital.

18. DO RECEBII|EilTO DO OETETO E D FISCÁIIZIiçÂO.

18-1. Os critérios de recebimento e aceitação do obreto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

21.1. Comete infração administrativâ, nos termos da Lei nq 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatiário que:

21,1.1.Não assinar o termo de contrâto ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado

dentro do prazo de validade da proposta;

21.1.2.Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;

21.1.3. Apresentâr documentação falsa;

21.1.4.Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

21.1.5. Ensejar o retardamento da execugão do objeto;

21,1.6. Não mantiver a proposta;

21.1.7. Cometer foaude fiscal;

21.1.8. Comportâr-se de modo inidôneo;

21.2. O atraso injustificado ou retardamento na prestâção de serviços objeto deste certâme sujeitârá a empresa, a

juízo da Administração, à multa moratória de 0,50lo (meio por cento) por dia de âtrâso, até o limite de l0o/o {d.ez

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

21.2,1. A multa preüsta nest€ ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com a Prefeitura

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

as multas previstas.

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

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

a) Advertência por escrito;

b) Multa administraüva com natureza de perdas e danos da ordem de aié 20o/o (vinte por cento) sobre o valor totâl

do contrato;

c) Suspensão temporária de participação em licitãção e impedimento de contratar com a PrefeituÍa Municipal de

Eldorado dos Caraiás, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem

. ajciâ! {râajr '§ío {re lorr§ vsl§,r ê §r:bar.1. § rúo d:: S§,!"r-rôR í{,J i§tÕ. '
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sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitânte, poderá convocar outro licitante, respeitzda a ordem

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

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

19.1. As obrigações da Contrâtante e da Contratada sâo as estábelecidas no Terrno de Referência.

20.1. As regras acerca do pagamento são as cstabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.
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justificativa âceitâ pelâ Administração da Prefeitura Municipal de Eldorado dos Caraiás, será aplicâdo o limite

máximo temporal previsto para a penalidade 05 fcinco) anos;

d) Declaração de inidoneidade pârâ licitâr junto à Administração Públicâ, enquânto perdurârem os motivos

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

penalidade, de acordo com o inciso lV do art Ns 87 da Lei Ns 4.666/93, c/c art. Ne 7q da Lei Ne 10.520/02 e art Ne

14 do Decrero Ne 3.555/00.

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

intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encâminhá-lo deüdamente

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

21.5. Serão publicadas na lmprensa Oficial, as sançõ€s administrâtivâs previstâs neste edital, inclusive a

reabilitação perante a Administração Pública.

21.6. DA FRAUDE E DA CORRUPçÃO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus

fornecedores e subcontratados, se âdmitida à subcontratâção, o mais alto pâdrão 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) PR]íTICÁ CORRUPTA: 0ferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o

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

b) PRÁTICA FRAUDULENTÁ: A falsificação ou omissão dos fatos, com o obietivo de influenciar o processo de

licitãção ou de execução do contrato;

c) PRríTICA CONLUIÂDA: Esquematizâr ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitántes, com ou sem o

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

artificiais e não competitivos;

d) PRÁTICA COERCITIVA: Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretâmente, às pessoas ou sua

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

eJ PRÁTICA OBSTRUTIVA Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações

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

apuração de alegações de práüca preüsta acima; atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do

direito de o organismo financeiro multiiateral promover inspeção.

22.1. Ap6s o encerramento da etapa competiüva, os licitantes poderão 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 mêlhor classificado.

22,3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor,

estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentadâ durante a fase competiüvâ.
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22-4- Esta ordem de classificação dos licitântes registrados deverá ser respejtada nas contratações e somente será

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

preüstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n" 7 .892 /2013.

23. D/r IUPüGilAçÂO ÂO EDITÂL E DO PEDIDO DE ESCIJIRECIXENIO.

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

impugnâr este Edital.

23.2. A IMPUCNAçAO DEVERJI ser realizada EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRONICA no sistema

www.t,ortàlalecGmpràspublicas.com.hr.

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

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

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

23.5, . 0s pedidos de csclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados o(a)

Pregoeiro(a), até 03 (três) dias úteis ânteriores à data designada parâ abertura da sessão pública, exclusivamente

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

www.norta ldecom prâsnuhlicas.com.br.

23.6. O(aJ pregoeiro(al responderá aos pedidos de esclarecimentos 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 impugnações e pedidos de esclarecimentos irão suspendem os prazos previstos no certame, salvo quando

se amoldarem ao arL 2l parâgrafo 4e, daLeiB.666/93.

23.7.1.4 concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcionai e deverá ser moüvada pelo(aJ

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

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

administração.

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

serãocadastradasnosítio@sendoder-esporrsabilidadedoslicitantes,seu
acompanhamento.

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

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

responder pela proponente.

23.17. A petição de impugnação apresentada por emprcsa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a

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

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

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

24. Dâ§ D!§rÚ.§rçÔES G§RÂr§.

24.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
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24.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeçâ a tealização do certame na

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

anteriormente estâbelecido, desde que nâo hâ,a comunicação em contrário, pelo(a) Pregoeiro(a).

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

_ DF.

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

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

reglsrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia 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 licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputâ entre

os interessados, desde que não comprometam o int€resse da Administração, o princípio da isonomia a finalidade e

a segurança da contratação.

24.7. 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 resultâdo do

processo licitatório,

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

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

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

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

24.tO. O licitante é o responsável pela fidelidade e legttimidade das informações prestadas e dos documentos

apresentados em qualquer fase da licitação.

24.10.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informaçôes nele contidas

implicará â imediatâ desclassificaçâo do proponente que o tiver apresentado, ou, casô tenha sido o vencedor,

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

24.1,.. Em caso de divergência entre disposições dest€ Editâl e de seus anexos ou demais peças que compoem o

processo, prevalecerá as deste EditáI.

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

público decorrente de fâto superveniente que consütua óbice mânifesto e incontornável, ou anulá-lo por

ilegalidade, de oficio ou por provocâção de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do

procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesâ e contrâditóriô.

?4.12.1. A anulação do pregão induz à do contrato.

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

24.13. É facrltâdo à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, prômover diligência destinada a

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

deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

lJclos {rzr: ",âúíô ei.le lc(,cs veia e 9dibatu o nÉo éti Stlillol ?z 
-sra

Rua da Rio vcrÍndho ' 0l C€nüo km 100. CEP: 6E524{00 - Eldcado do CarajáePA
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PREFEITURA DE ELDORADO DO CAIL{JÁS
DEPARTAMENTo DE LIcITAÇÃo

O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônjco: www.nortâldecomnrasnublicâs.com.hr. e

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

vermelho s 01 - Centro - km 100, CEP: 68524-000. nos diâs úteis, no horário das 08:00 às 1.2:00, mesmo endereço

e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com üsta franqueadâ aos interessados.

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

TERMO DE REFERENCIÁ

ANEXO I _ MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS;

ANEXO II - MODELO DE DECLÂRAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS COIVOIçOTS ESTABELECTDAS NO EDITAL E DE

INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABtLtTAÇÀO;

ANEXO lll - MODELO DE DECLARAÇÃO NOS',t'ERr\4OS DO tNCISO XXX I, ART. 70 DA CONSTITUtÇÃO FEDERAL;

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇAO DE ELABORAÇÂO INDEPENDENTE DE PROPOSTA;

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÂO DO PORTE DA EI\4PRESA;

ANEXO VI - MODELO DE DECLARAfiO DE IDONEIDADE:

ANEXO VII - DECLARÁÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÀO;

ANEXO VIII - TERMO DE REFERÊNCIA.

ANEXO IX - MINUTA DA ATA DE RECISTRO DE PREÇOS:

ANEXO X - MINUTA DO CONTRATO;

Eldorado dos Carajás - PA 26 de Dezembro de 2021.

TIAGO PEREIRA

COSTA:009194262

. Assinado de íorma digital

,- por TIAGO PERE IRA+t cosr A,ooq salatlt
Tiago Pereira Costa
Pregoeira Municipal

iids§ .,1 L!r 'Â:rÍc ôira to{t .s v.}§r, * §úr'.t}l:tri . {r rxác <i, ,§tl,frrr /ê,7 ;sll:,..'

RuadâRiov€rmelho'01 - CeÍrúo km 100. CEP: 68524-000 Eldorado do CaraiávpA



PREFEITTTR{ DE ELDORADO DO CARAJAS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÀO

ANEXO I - PROPOSTÁ DE PREÇOS (MODELO)

NoME D[ FANTASIÁl

CIDADE:
E.MAIL:
FAX:

CONTATO DA LICITÁNTE: TEI,EFON E

VALOR
UNIT/íRIO

R$

CONTÂ BAN IA DA LICITANTE:BÁNCO DA LICITANTE

UNIDADEDESCRIçÃO MARCÂ
VALOR

TOTÂL R$

PRECÃO ELETRÔNICO NO XXXX/2021 -SRP
pRocEsso ADMINISTRATM Na 75.01.O7 /2027
sEssÃo PÚBLrcAr -- --/----/2021, ÀS ----H----MlN ('-'-l HOR.CS.

LOCAL: PREFEITURA MUNCIPÂL DE 

-/UF

IDENTIFI DA PROPONENTE

SOCIAL:
CNP
tNsc. EsT.:

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM N o
ENDERE o:
BAIRRO
CEP:

TELEFON Er

NA DÂ AG NCIA

ITENS

TOTAL POR EXTENSO
A empresa declara que:

1 Estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encar8os fiscais,

sociait trabalhistas, previdenciários e comerÇiais e, ainda, os gaslos com transporbe e acondicionamento dos produtos em

embalagens adequadas.

2 Vâlidâdê dâ o.oDostã: í I dias.

3 Prazo de inicio de fornecimento/execução dos serviços de acordo com o estãbelecido no termo de referenciâ (anexo i) do

edltal desse processo.

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

companheiro ou parente ate Grceiro grau.

uf, e ainda cónjuge,

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

contar do recebimento, por parte da contratada, da ordem de compra ou documento simllâr, de âcordo com câda secretârlâdo

município, CEP: 6852uL000 - Eldorado do Carujâs/P A, uf todos os equipâmentos serão avaliados, sob pena

de devolução de não acelt€, caso não atenda a descriminação do termo de referência do referido editãl ou de má qualidade.

LOCAL E DATA

CARIMBO DA EMPRESA/ÁSSINATIJRA DO RESPONSAVEL

OBS. serão desclassificadas as propostâs que âpresentârem cotâçôês cont€ndo preços cxcessivos, simbólicos, de vâlor zero ou

inexequíveis, nâ formâ dâ legisláçáo em vigor, ou ainda, que ofereçam preços ou vantâgens baseadas nâs ofertas dos demâis

licitantes.

lsaias lLF! 'Pxxs qua looos véjo,fJ tt sotboÊt. o rnóo Co Sfi!"l]ôâ rp-z islo

Rua ds Rio vermelho'01 Centro km 100, CEP:6E52,1-000 - Eldorado do CsrsjáiPA

QUANT.



PREFEITLTRA DE DLDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

ANEXO II - DECIÁRAçÁO DE SUIEIçÃO ÀS CONDIçÕES ESTABELECIDAS NO EDITAI E DE INEXISTÊNCIA DE
FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABI LITAçÃO

PREGÃO ELETRôNICO NS )OOO(/ZO2 1-SRP
pRo€Esso ADMINISTRÁTM Ne XXXXXXXXX/zoz1

À
PREFEITURÁ MUNICIPÁJ. DE
O(A) PREGOEIRO(Â) E EQUIPE DE APOIO.

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

proponente, CNPJ declara expressamente que se sujeita às condições

estabel€cidas no edital acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomadâ pelo

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

que demonstrem integral capacidade de executar o fornedmento do bem preüsto.

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 arügo 32, parágrafo 2e,e artigo 97 da lei ne 8.666, de

21 de junho de 1993, e alterações subsequentes.

em, de 2027

(ASSINAIURA DO RESPONSÁVEL E CPF]

ia§rq§*lr.t,] "Âar,"n {úo,ôoitxvgjárr) f sr;lxir.,-. a nri:o LL §âtY]ír& f." *r. '
Ruâ ds Rio venüelho " 0l - Centro km 100, CEPj ó8524-000 - Eldcrâdo do Ca.ajáe?A
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PREFETTTIRA DE ELDOR{DO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

ANExo ru - MoDELo oE orcmnaçÂo Nos rERMos Do INCISo xxxnt Do ARTIGo 7e DA
corsrrrutÇÃo FEDERAL

PREcÃo ELETRôNtco N, )ooo(/z021-sRP
PROCESSO ADMINISTRÁTM Ne XXXXXXXXXXXXX

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

inscrito no CNPJ nq por intermédio de seu representante legal o(a) sr(a)

portador(a) da carteira de identidade ne ....-........... e CPF ne..................,........., declara, para fins do

disposto no inc. v do arl ns 27 d,a lei ne 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela lei ne 9.854, de 27 de

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

emprega menor de dezesseis anos.

(datal

Irepresentante legal]

I oO"anrçeo. 
"n 

*o .r^.rivq ás§inalÀr. re5!!lv, soim.

laoros,ir z!J' -pa& 
-E-ua «€i.x v,oÍ| e soibafi a môa ét S€NIIOR íéj;slé

Ruâ dâ tuo venndho'01 Ceofo knl 100. CEP: 6E524400 . Eldcrado do Caraiás,?A

ressalva: emprega menor, a parür de quatorze ânos, na condição de aprendiz I J 
1.



PREFEITTIRA DE ELDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAAAENTO DE LICITAÇÀOEldõtâüo

do Caraiás

ANEXO IV - DEClAneç"{O OU rl1mOnaç{o INDEPENDENTE DE PROPOSTA" (MODELO)

pREcÃo ELETRôNICo N! x»ü/2o21-sRp
PROCESSO ADMINISTRÂTM Ns XXXXXXXXXXX

[idêntiÍicação completa do representante dâ licitante), como representãnte devidâmente constituído de

(identiÍicação completa da licitante), para Íins do disposto no edital de licitação: PREGÃO ELETRôNICO Nc

XXXX/Z021-SRP, declara, sob as penas da lei, em especial o art 299 do código penal brasileiro, que:

A) A propostâ apresentadâ para participar do PREGÂo nrrfnôrulCO Ns )O«X/2021-SRP, foi elaborada de

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

indiretâmente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO

ELETRÔNIco N! XXXX/Z021-SRP, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

B) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do PREGÀO ELETRÔNICO Ns )O(xX/2021-SRP

não foi informada, discütida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO

ELETRÔNlco No Po(X/2021-SRP, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

C) Que nâo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participânte

potencial ou de íato do PREGÃo ELEIRôNICO Ne XXXX/2021-sRP quanto a participar ou não rla referida

licitação;

D) Que o conteúdo da propostá apresentada para participâr do PREGÂO ELETRÔNICO N! XXXX/2021-SRP não

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

potencial ou de fato do PR-EGÃO ELETRÔNICo Ns XXXX/2021-SRP antes dâ âdjudicação do objeto da referida

licitação;

E) Que o conteúdo da proposta apresentâdâ pâra participar do PREGÂO ELETRÔNICO Ne XXXX/2021-SRP não

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

município de uí antes da abertura oficial das propostas; e

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

para firmáJa.

.......,..... DE .......... DE 202L_

lacto\ 47zo:'Pd.aqaj.l lo{Í)s vqah ê soiba.r o nLô dô sENtNla kz tslo

Ru! da Rio vermdho'01 C.ãtao krn 100. CEP: óE524{00 Eld6ado do Cara.járPA

REPRESENTANTE I,EGAI,
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PREFEITT]RA DE EI-DOR.{DO DO CARAJAS
DEPARTAMENTO DT LICITAÇÃO

ANExo v _ DECUTRÁçÂO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

pnncÂo rLetRôNlco Ne xxxx/zoz 1-sRP
PROCESSO ADlt!lNISTRÁTIVO Ne XX»OOOüXXXXX

[Nome da êmpresa], [quâliRcação: tipo de sociedade (LTDA, S.A, etc.), endereço completo, inscrita no cnpi sob o

nq [XXXX], neste ato representadâ pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da carteira de identidade

ne [DüX], inscrito no CPF' sob o ns [)O(xXl, declara, sob as penalidades da lei, que se enquadra como

microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do ârL 3q da lei complementar ne 123 de 14 de

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

nenhuma das vedaçôes legais impostas pelo § 4e do arL 3e da lei complementar nq 123 de 14 de dezembro de

2006.

declaro, para fins daLC 723/2006 e suas alterações, sob as penalidades desta, serl

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

vântâgens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4e do ârL

3e dâ lei complementar ns 123/06 alteradâ peta LC 147 /201,4.

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

valores, estândo apta a fruir os beneficios e vantzgens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma

das vedações legais impostas pelo § 4e do arl 3q da lei complementar na 123 /06 alterada pela LC L47 /2014.

observações:

o esta declaração poderá ser preenchidâ somente pela licitante enquadrada como me ou EPP, nos termos da LC

723, de L4 de dezembro de 2006;

. a não âpresentação desta declârâção será interpretada como não enquadramento da licitante como me ou EPP,

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

LOCAL E DATA

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

CPF: )üX)fiX. X.XX-XX

CRC:

lsot rt 41zt-t"Pí1o qre tax*)§,Íeiut e sóibaà o r?da Ct SfNHt Fíê-r 6lo'

Ruad!Biovenndho'01 C€núo knl 100. CEP:68524{00 Eldorado do Camjâv?À

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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PREFEITTIRA DE ELDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTO DE LICITAçÃO

ANEXO VI _ DEC LARAÇÃo D I IDONIIDADE

AO REDIGIR A PRESENTE DECLARAÇÃ0, O PROPONENTE PEVERÁ UTIIIZAR FORMUúRIO COM TIMBRE DA
PROPONENTE

pREcÃo ELETRôNtco Nr xxxx/zo21-sRp
PROCESSO ADMINISTRÂTM Ne 75.0L.O7 lZO2l

À
PREFEITURÁ MUNICIPAL DE 

-/UF

O[A) PREGOEIRO(A] E EQUIPE DE APOIO.

A empresa inscrita no CNPf n0...,......,......................, por intermédio de seu representante legal o

portâdor dâ cârteira de identidade no....................., e do CPF ne ......................., declara não terSr,....,.,...

recebido do municÍpio de uf ou de qualquer outra entidade da administração direta ou indiretâ, em

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

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

com a administração federal, estadual e municipal.

EM, DE DEzOzT

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

l9otos 47za:'*za ere lotlcsvEaín p soibaà a r*;,o Ce SÊNHOP í"r slo

Rua da Rio vcÍmdlo'01 CsrtÍo - kn 100, CEP: óEJ24{00 - Eldcrado do CarajáePA



PREFEITURA DE ELDOR4IDO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

ANEXO VII - DECLIIRAçÂO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAçÃO, (MODELO)

PREGÃO ELETRÔNICO N9 X»O(/202 1-SRP
PROCESSO ADMINISTRATM Ns XXX)O( XXXXXX

...............,....,.(razão social da empresa], CNPJ ne...,..,,,......,........., localizâda à ........,..,,..,.....,..,.,....,..,,,.,

declara, em conformidade com a lei ne 70.520/02, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este

certame licitatório na PREFEITURA MUNICIPAL DE

SRP

UF _ PREGÃO ELETRÔNICO N9 XXXX/2021-

_ EM, DE __ DE 2021.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

6c/o§ {1 âa}r 'pr?d 4uo ló.Jâ! ve}am e saibunÍ . a ,.àc dú SEI,irlOa fp-z ista..

Rua dâ Rio veÍmdto " 0l Cerúo kn1 100. CEP:óE524{00 trldorsdo do CaÍâjáePA
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