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::, ,TNUTICiPIO DE ELDORADO DOS CARAJÁS, TONNN PÚELICO, PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS,

QUE A PREFEITURA MUNICIPAL, nnaLIzeruí LICITAçÃo, PARÂ REGISTRo DE PREçoS NA MODALIDADE
PREGÃo, NA FoRMA TLETnÔruICa, COTTI CNITÉRIO DE IULGAMENTO MENOR PREçO POR ITEM, NOS

TERMOS DA LEI NS 10.520, DE 17 DE IULHO DE 2OO?, DO DECRETO NS 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE

2OI9, DO DECRETO N9 7,746, DE 05 DE IUNHO DE 2OL2, DO DECRETO N" 8.538, DE 06 DE OUTUBRO DE
2015, DECRETO 7892, DECRETO N9 9.488/18 APLICANDO.SE, SUBSIDIARIAMENTE, A LEI N9 8.666, DE 21
DE ruNHo DE 1993, E As ExrcÊNCTAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL. LEr C0MPLEMENTAR Ne 123106 E

147 /zot4, sUBSIDIARIAMENTE, nELA LEI Ne 8.666193 E DEMATS luctsuçÀo, soB AS coNDrÇôEs
ESTABELECIDAS NESTE ATo cotrtvocntónto E ANExos.

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

monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica
www'poÉaldecompraspublicas.com.br. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o
processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pela sua equipe

, -.:, .sável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na interneU verificar a conformidade da proposta com

..,Jisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de habilitação;
receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão;
indicar o vencedor do certame; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente
instruído a autoridade responsável pela adludicação e propor a homologação.

PREFEIl'URA MUNIC]PAL DE ELDORADO DO CARAJÁS, AtTaVés do

do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

DATA E HORA DE INICIO DAS
PROPOSTAS:

L2H:00 M DODtAZl/01/2022 IHORARIO DE BRASILIA)

DATÂ E HORA LIMITE PARA
IMPUGNAçÃO:

12H:00 M DO DtA3l/0r/2022 IHORÁRrO DE BRASíLrA]

DATA E HORA FINAL DAS PROPOSTAS: OBH:00 M DoDtA03/02/2022 (HORARIO DE BRASILIA)

0BH:01 M DODTA 03/02/2022 (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
wr,r,,w.D o rta ld ecomoraslublieas.eomlt

VALOR ORçADO srGtLoso

MODO DE DISPUTA
ABERTO

óRcÂos rNrERssSADos:

DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS -
SESSÁO PÚBLICA:

LOCAL:

1. D0OBIETO.

,./.. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para SISTEMA DE REGISTRO DE

PREÇO PARA EVENTAL E FUTURA CONTRATAçÂO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE

SERVIçOS DE LOCAçÃO VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS

NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAçÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ELDORADO DO

CARAJÁS/PA, de acordo com as especificações, contidas no anexo I - Termo de Referênciaa
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1.2. A licitação será dividida em ITENS, conforme tabelâ constânte do Termo de Referência, facultando-se ao

licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

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

Edital e seus Anêxos quanto às especificações do objeto.

1.4. DO ÓRGÀO CERENCIADOR E ORGÀO PARTICIPANTES.

1.4.I - O órgào gerenciador scrá FUNDO l\4U\lClPAL EDUCAÇÀO DE ELDORADO DO CARAIAS/PA.

' .1.2 - Será participante o seguinte órgão:

.1.1 - Secretária Municipal de Educação.

2. DO REGISTRO DE PREçOS.

2.l.As regr;rs referr'ntes aos rirgàus geren(iJdor e parlicipantes, bem como a evenluars adesôes sâo as que

constam da Minuta da Ata de Registro de Preços

DO EREDENçIÁMENTO, 
:..

1. O Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastral no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS que permite a

participação dos interessados na modalidade LICITATÓRIA PREGÀO, em sua FORMA ELETRÔNlCA.

3.2. O cadastro deverá ser feito no Portal de Compras PíY)licas, no síÍio www,portdldecompraspublicas.com.br:

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

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

Pregão.

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

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

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

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

".5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no PORTAL DE COMPRAS

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

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

desatualizados.

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

habilitação

4. DA P. ÂRTrCrPáçÂO lr0 PRICÃO.

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

licitação, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRÂS PUBLICAS.

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

srcieoades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei ns 11.488, de 2007, para o microempreendedor

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

4.3. NÂO PODERÂO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÀO OS INTERESSADOS:

4.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da Iegislação vigente;
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-i.3.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

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

responder administrativa ou judicialmente;

4.3.4, Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9q da Lei nq 8.666, de 1993;

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

4.3.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

4,3-T.Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nq

7 4 6 / 20 7 4 -T CU -Plenário').

4.4. coMo coNDIÇÂo IARA pARTrcrpAÇÃo No eREGÃo, A LICITANTE AsstNALAtu{ "slM" ou "NÃ0" EM CAMPo

PRÓPRIo Do SISTEMA ELETRÔNICO, RELATIVO ÀS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

,1.4.1.Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3' da Lei Complementar na 123, de 2006, estando apta a

usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts.42 â 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 parücipação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno

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

favorecido previsto na Lei Complementar ne L23, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno

porte.

4.4,2. Que estil ciente e concorda com as condiçÕes contidas no Edital e seus anexos;

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

conformidade com as exigências editalícias;

4.4,4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar

ocorrências posteriores;

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

16 anos, salvo menor, a pârtir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7", yüXIII, da

Constituição;

4.4,6. Que a proposta foi elaborada de forma independente.

4.4.7.eue não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executândo trabalho degradante ou forçado,

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

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

habilitação devidamente atualizado

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

lei e neste Edital.

5. DA APRESÊNTAçÁO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAçÃO'

5.1. Os licitantes encaminharão, 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 datâ e o

lsaios 41.2a 'porc1 que lo.los ve.içar e s4ibafi.. o m§o do SíNH!2R fez isto
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horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á âutomaticamente a etâpa de

envio dessa documentação.

' ' r.ir\rio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de

chave de acesso e senha.

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

que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1q da LC ne 723, de 2006.

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

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

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

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

habilitação anteriormente inseridos no sistema;

5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, 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 Iicitante melhor classificado somente serão

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

6. DO PREENCHIiIEHTO DA PROPOSTÀ

6.1. O LICITANTE DEVERÁ ENVIAR SUA PROPOSTA MEDIANTE O PREENCHIMENTO, NO SISTEMA ELETRÔNICO,

, :JIGUINTES CAMPOS:

6.1.1.Valor unitário e total para cada item, em moeda corrente nacional;

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

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

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

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

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

tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação do serviços.

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

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

.rutro 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 regência de contratações

públicas, quando participarem de licitações públicas;

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

..rsla que venha indicar a mesma.

7. DAÂBERTURÂ DA SE§SÂO, CTASSIFICAçÂO DÂS PROPOSTAS E FONüULAçÂO DE TáNCES.

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

local indicados neste Edital.

PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJAS
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7,2, O(a) Pregoeiro(a) verificará as propostâs apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam

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

especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

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

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentadâ e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo

real por todos os participantes.

7.2,3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado

a efeito na fase de aceitação.

7,3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase

- lances.

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

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

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

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

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

regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou maior percentual de desconto superior ao
último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos

Iances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 0,02(dois)

aentâvos.

7,9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20J segundos e o

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

descartados pelo sistema os respectivos lances.

7,10. Será adotado para o envio de lances no EcSão eletrônico o mod em que os

rirantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

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

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

sessão pública.

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

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

intermediários.

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

automaticamente.

7.14. Encerrada a íase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá a pregoeira,

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

consecução do melhor preço.

I,t!,tls 4J2o: "{.\tÍ1 4:trt.;t lodos 
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7.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser

desconsiderados pelo(a) Pregoeiro(a).

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

primeiro.

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

lance registrado, vedada a identificação do licitante.

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

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

7.19. Quando a desconexão do sistema 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) Pregoeirofa) aos

participantes do certame, publicada no Portal de Compras Públicas,

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

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

participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

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

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

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

-;,ildade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte

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

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

regulamentada pelo Decreto nq 8.538, de 2015.

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

faixa de até 570 (cinco por centol acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a

primeira colocada.

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

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

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

.-.+. Caso a microempresâ ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no

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

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

direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.25, No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se

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

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

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

conforme regulamento.

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

,.ricrá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do

,,.,,io de disputa aberto e fechado.

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

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

7.28,1. Pr od'tzidos no país;

7.28,2. Produzidos por empresas brasileiras;

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

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

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

previstas na legislação.

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

empatadas.

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

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

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

".3 0.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

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

proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos

documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já

apresentados.

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

8. DÂ ÁCETTABIUD/IDB DA PROPOSTA VENCEDORA

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

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

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

10.024/2019.

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

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

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

Art.40 e § 3q do Art. 44 da Lei n.s 8-666 /93 poderá ser oportunizada no prazo d,e 2 (duas) horas, a demonstrâção da

,.1'dade dos valores ofertados, através de planilha de composição de custos, conforme precedentes do Tribunal

de Contas da União - Acórdãos n".2.528/2012 (Relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho), 571/20136
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(Relator Ministro Benjamin Zymler), 1.92/20L3 (Relator Ministro Raimundo Carreiro) e 3.092/2014 (Relator

Ministro Bruno Dantas), e súmula 262 doTCU.

8,2,1, Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de

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

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

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

totalidade da remuneração.

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

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

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

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

,, o mínimo, VINTE E QUATRO HORAS DE ANTECEDÊNCIA, e a ocorrência será registrada em ata;

,..r,.0[a) Pregoeiro(al poderá convocar o Iicitante para enviar documento digital complementar, por meio de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

realizaçã,o 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 desclassificado, ofal Pregoeiro(al examinará a proposta ou Iance

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

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

. sua continuidade.

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

apresentou o Iance mais vantajoso, com o Íim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociaçào em

condições diversas das previstas neste Edital.

8.8.1. Também nas hipóteses em que o(aJ Pregoeiro(aJ não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá

negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

8.8.2,4 negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais Iicitantes.

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,
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irtüal ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e.45 da LC ne 123, de 2006, seguindo-se â disciplina

antes estabelecida, se for o caso.

8.10. Após a fase de lance, será determindo no chat pelo pregoeiro, que as empresas que já possui itens

ârrematado, venha comprovar a exequibilidade do iten, pode ser convocada pelo departamento do transporte

':r para eventual visita técnica nâ rota ârrematada, antes mesmo de inserir a proposta readequanda, o não

:ürtrprimento acarretara na descalsificação do fornecedor no processo.

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

observado o disposto neste Edital.

9. DA }IABILITAç.,{O.

9,1. Como condição prévia ao exame da documentaçâo de habilitação do licitante detentor da proposta classificada

em primeiro lugar, a pregoeira veriÍicará o eventual descumprimento das condições de participação,

especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação,

mediante a consulta aos documentos inseridos no portal de compras publicas, e ainda nos seguintes cadastros:

9.1.1. Possuir Cadastro do Portal de Compras Públicas;

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

Punidas - CNEP (www.nortaldatranspalelciagoubr/ )

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

Conselho Nacional de Justiça (www.cn j.jus.br/irnprobidade_adm/consultar-requerid o.php J,

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

) ttirs: //contas.teu,sovlrlordsl?p-1660:3:0

9.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majorit'ário,

por força do artigo 12 da Lei n" 8.429, de L992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela

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

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

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 apontadas no

Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.L.5.2, A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento

similares, dentre outros.

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

9.1.6. Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de

participação.

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

previsto nos arts.44 e 45 da Lei Complementar nq 123, de 2006, seguindo-se a disciplinâ antes estâbelecida

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

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

econômica financeira e habilitação técnica.

9.2.1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovaçôes constantes do PORTAL DE COMPRAS

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

apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

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

r:rônicos oficiais emissores de certidões feita pela Pregoeira lograr êxito em encontrar a(s) certidão(õesJ

válida(s), conforme art. 43, §3q, do D ecreto L0.024, de 2019.

9'3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação

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

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

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

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

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

permitidos.

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

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

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.6'1. Serão aceitos registros de CNPI de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos

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

contribuições.

. ilessalvado o disposto no item 5, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação

relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

9.8. TIABILITAçÃO IURÍDICA:

9.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercanüs, 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, cuia aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio

1,,r,.w1^/ r)ôrl ;rldôêrn r'!rAê nded f f

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

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

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

9.8'4.lnscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem

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

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

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

aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas lurídicas da

respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei ne 5.7 64, 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 alteraçôes ou da consolidação respectiva;

9.B.9.Certidão de enquadramento de micro empresa ou empresa de pequeno porte emitida pela iunta

comercial do estado da emPresa;

9.9. REGULARIDADE FISCAI E TRABALHISTA:

9.9,1. CNPJ - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas lurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas

juntamente com o QSA, conforme o caso;

9,9,Z,prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida

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

Nacional [PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAUJ por elas

administrados, inclusive âqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Coniunta na 1.751, de

02/lO/2014,do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

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

9.9,4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de

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

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei np 5'452, de 1q de maio de 1943;

9.9,5. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa coniunta junto aos Tributos

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

sediada;

9.9.6.prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negâtiva iunto aos Tributos

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

Municipal onde a empresa for sediada;

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

Carajás, a mesma poderá ser solicitada através do email. administracao@eldoradodocarajas.oa.gov.br

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

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

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

9.10. QUALIFICAçÂO ECONÔMICO.FINANCEIRA.

9.10.1.Certidão Negativa de falência, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei na 11.101, de 9-2.2005),

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

esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;
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9.10.2,Certidão Simplificada da Juntâ 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 licitante emitida nos últimos

60 dias;

9.10.4. Balanço patrimonial e demonstraçôes contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados

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

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

[três] meses da data de apresentação da proposta;

9.10.4.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, âdmite-se a apresentação de

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

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

9.10.4.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última

auditoria conúbil-financeira, conforme dispõe o artigo ll2 da Lei ne 5.764, de 1971, ou de uma declaração,

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

9,10.4.4. Devera apresentar junto ao balanço o termo de abertura e encerramento do mesmo.

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

9.10.5. A comprovação da situação financeira da empresa será constatadâ mediânte obtenção de índices de

'.i.uidez Geral (LG), Solvência Geral (SGJ e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 ( um) resultantes da aplicação

das fórmulas:

Ativo Circulante.r Realizável a Longo Prazo
LG=

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Total
SG=

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Circulante

LC = Passivo Circulante

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

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

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

10%o fdez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.

9.11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.

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

,rarrtidades e prazos com o obieto 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 similal

podendo a administração solicitar diligencia nos mesmo
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Proposta de preços; (apresentar em papel timbrado da empresa).

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

da habilitação; (apresentar em papel timbrado da empresaJ.

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

empresaJ.

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

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

Declaração de idoneidade; (apresentar em pâpel timbrado da empresaJ.

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

,. \ existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante

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

todas as demais exigências do edital.

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

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

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

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

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

quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

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

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

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

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

concedido o mesmo prazo para regularização.

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

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

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

documentos exigidos, ou apresentálos em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9,17. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá

nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC ne 123,

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

9.18. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edilal, o Iicitante será declarado vencedor.

10. DO ENCÁIIINHAMMTTo DA PROPOSTA VENCEDORÀ

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

contar da solicitação da Pregoeira no sistema eletrônico e deverá:

lsaút /r1.?o -p<lts qre tcdos veJenl, e soibafi., a nú(' do 5{:NHOR !e.z |§la .'

Rua da Rio vermelho o 0l - CeolÍo knr 100, CEP: 68524{00 - Eldorado do CaüjáíPA il



Y
iir.r:"rÂr.:,

Etdiüiâilo
,1o Carqjás

PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJAS

DitPAR'lAiv1FiNTO OU t-tC tT 'çÃO
10.1.1.Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou

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

10.1.2, Conter a indicação do banco, número da conta e agência do Iicitante vencedor, para fins de pâ8amento.

:rC.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução

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

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

procedência, vinculam a Contratada.

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

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

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

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

10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosâmente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativâs

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

desclassificação.

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

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

10.6. As propostâs que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão

disponíveis na internet, âpós a homologação.

:, í1.7. A administração quando entender que os valores estão inexequível poderá solicitar eventuais empresas a

planilha de composição iuntamente com notas fiscais de entrada de acordo o itens vencido.

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

desistência do mesmo podendo ser penalizada na forma da lei.

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como

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

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

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

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

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

11.2,1. Nesse momento o(a) Pregoeiro(a) não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições

de admissibilidade do recurso.

LL.2.2, A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência

desse direito.

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

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

apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do
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término do prazo do recorrente, sendolhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa

de seus interesses.

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

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

Edital.

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

12.1,1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão

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

anulados e os que dele dependam.

12.1,2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor

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

trabalhista, nos termos do art. 43, §1s da LC ne 12312006- Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos

imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

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

L2,2.1, A convocação se dará por meio do sistema eletrônico {"chat"l, ou e-mail, ou de acordo com a fase do

procedimento licitatório.

\2.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no CADASTRO DO PORTAL DE

COMPRAS PUBLICAS, sendo responsabilidade do licitante mantel seus dados cadastrais atualizados.

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

r.:ra interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

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

procedimento licitatório.

illll.:l.:.,,ill.l.
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15.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de até 05 (CINCO) dias uteis, contados â

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

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

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

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

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

dias uteis, a contar da data de seu recebimento.

15.3. A empresa vencedora deverá assinar a ata de registro de preço no prazo máximo de 24 horâs a

parti do seu envio podendo a mesma ser assinada digitalmente, o não cumprimento desta clausula a

empesa sofrera sanções administrativas conforme a lei.

16. DO TER}IO DE CONTRATO OU INSTRTIÊIEITTO EQT'IV/IIENTE

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

emitido instrumento equivalente.

, 0 adjudicatário terá o prazo de 05 (CINCO) dias úteis, contados a partir da data de sua convocaçào, para

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

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

Ed ita l.

16.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do

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

assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio

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

16.2,2,O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação

justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

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 esrá substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as

disposições dâ Lei ne 8.666, de 1993;

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

. 6 3.3, A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artisos 77 e 78 da Lei ne

8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesmâ Lei.

I)I,I',,\R'I A\1I -\
DE PREçOS, , tl
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16,4, O prazo de vigência da contratação se encerra no final do exercício financeiro da assinâturâ rlo mesmo e

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

i6.5. Previamente 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 aft. 29, da lnstrução Normativa ne

3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6e, lll, da Lei ne L0.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao

CADIN.

,i. Por ocasião da assinatura do contrato, será exigicla a comprovação das condições de habilitação

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

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

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

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

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

de reÉlistro cle preços.

16.8. Nâ hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadâs no edital ou

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

sanções das demais cominaçôes Iegais cabíveis a esse Iicitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem

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

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

17. DO REA'USTAMENTO EM SENTIDO GERÁL.

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

Referência, anexo a este Edital,

s. Do RECEBIMENTO DO OBtrrO E DA FTSCALTZAÇÂO.

18.1. 0s critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estâo previstos no Termo de Reíerência.

19. DAS OBRIGAçÔES DA COXTRATAÜTE E DA CONTRÂTÁDÀ

19.1. As ubrigeções da Contratante e da Contratarla sào a: eslaheler idas no Termo de Relerêncra.

20. DO PAGAMENTO.

20.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecitlas no'fermo de Referência, anexo a este Edital.

21. DAS SANçÔES ADM| NISTRATTVAS.

21.1. Comete infraçâo administrativâ, nos termos da l,ei nq 
.10.520, 

de 2002, o licitante/adjudicatário que

21.1.1.Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o

dentro do prazo de validade da proposta;

21.1,2, Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;

2 1.1,3, Apresentar documentação falsa;

21.1.4, Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

21.1.5. Ense.jar o retardamento da execução do objeto;

instrumento equivalente, quando convocado
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21.1.6. Não mantiver a proposta;

21.1,7, ComeleÍ fraude fi scal;

21.1.8. Comportar-se de modo inidôneo;

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

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

por centol, conforme determina o ârt. Nq 86, da Lei Nq 8666/93.

21,2.\. A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com a Prefeitura

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

as multas previstas.

21,3. A inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, as seguintes

'.'ões administrativas, nos termos do artigo Nq 87, da Lei Ne 8.666/93:

a) Advertência por escrito;

b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 200/o [vinte por cento) sobre o valor totâl

do contrato;

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

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

justificativa aceita pela Administração da Prefeitura Municipal de Eldorado dos Caralás, será aplicado o limite

máximo temporal previsto para a penalidade 05 (cincoJ anos;

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

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

penalidade, de acordo com o inciso IV do art. Nq 87 da Lei N0 8.666/93, c/c art. Ne 7a da Lei Nq 10.520/02 e art. Nq

14 do Decreto Nq 3.555/00.

21,4, Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cincoJ dias úteis, â contar da ciência da

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

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

. .5. Serão publicadas na lmprensa Oficial, as sanções administrativas previstas neste edital, inclusive a

reabilitação perante a Administração Pública.

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

fornecedores e subcontratados, se admitida à subcontratação, o mais alto padrão de ética durânte todo o processo

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

21.6.1. PARÁ OS PROPÓSITOS DESTA CLÁUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTES PNTÍTICAS:

a) PRríTICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, diretâ ou indiretamente, qualquer vantagem com o

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

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

Iicitação ou de execução do contrâto;
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c) PR(TICA CONLUIADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mâis licitantes, com ou sem o

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

artificiais e não-competitivos;

:li PR-IíTICA COERCITIVA: Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua

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

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

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

apuração de alegações de prática prevista acima; atos cuja intenção seia impedir materialmente o exercício do

direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

ZZ,f. Apôs o encerramento da etapa competitiva, 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 melhor classificado.

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

estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individuâl apresentada durante a fase competitiva.

22.4. Esla ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será

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

- .,.:i.trs nos artigos 20 e 2L do Decreto no 7.892/2013.

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

impugnar este Edital.

23.2. A IMPUGNAçÂO DEVERTí ser realizada EXCLUSMMENTE por FORMA ELETRÔNICA no sistema

www"B{)raaldecôÍn rasnuhliras"com.hr

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

sobre a impugnação no prazo de até 02 (doisl dias úteis contados da data de recebimento da impugnaçào.

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

23.5. . Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados o(a)

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

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

www.portaldecomoraspublicas.com.br.

23,6. O(a) pregoeiro(a) responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 fdoisJ dias úteis, contado da

rl: ta de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e

a JS ãnexos.

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

se amoldarem ao a rt.2l parágrafo 4a, da Lei 8.666/93
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24.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

24.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça â realização do certame na

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

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

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

- DF.

24.4. No 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,

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

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

a segurança da contratação.

24.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração

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

processo Iicitatório.

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 prâzos 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, obseruados os princípios da isonomia e do interesse público.
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23.7.1.A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo(aJ

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

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

administração.

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

serãocadastradasnosítio@sendoderesponsabilidadedoslicitantes,seu
acompanhamento.

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

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

responder pela proponente.

23.L1. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a

,t,rinistração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou

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

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

I
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24.ro,olicitanteéoresponsávelpelafidelidadeelegitimidadedasinformaçõesprestadasedosdocumentos

apresentados em qualquer fase da licitação'

1z4.10.|.Afalsidadedequalquerdocumentoapresentadoouainverdadedasinformaçõesnelecontidas

implicaráaimediatadesclassificaçãodoproponentequeotiverapresentado,ou,casotenhasidoovencedor,

a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejtrízo das demais sanções cabíveis'

z4.:li^. Emcaso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o

processo, prevalecerá as deste Edital'

z4.lz, A prefeitura Municipal de Eldorado dos carajás, poderá revogar este Pregão por razões de interesse

públicodecorrentedefatosupervenientequeconstituaóbicemanifestoeincontornável,ouanulá.Iopor

ilegalidade,deofícioouporprovocaçãodeterceiros,salvoquandoforviávelaconvalidaçãodoatooudo

procedimento viciado, deide qüe observàdós ôs priniípió§ ilàànípla defesa e contraditório.

24.12.1' A anulação do pregão induz à do contrato'

. 24,12.2. Aanulaçáo da licitação por moXiv-q de ilegalidade não gera obrigação de indenizar'

24..,3. ía facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promovel diligência destinada a

...lareceroucompletaraÍnstruçãodoprocesso,vedadaainclusãoposteriordeinformaçãooudedocumentosque

deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação'

oEditalestádisponibilizado,naíntegra,noendereçoeletrônico:www.DortaldecomDrasDublicas.com.br.e

tambémpoderãoserlidose/ouobtidosnaSaladeReuniõescomaEquipedePregão,noEndereçoRuadaRio

vermelhoe0l-Centro-km100,CEp:68524-000.nosdiasúteis,nohoráriodas08:00às12:00,mesmoendereço

., período no qual os autos do processo âdministrativo permaneCerão Com Vista franqueada aos interessados.

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

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS;

ANEXO NI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE

INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO;

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII' ART. 7s DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL;

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

ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA;

ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE;

tirtxo vIrI - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO;

ANEXO IX - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;

ANEXO X - MINUTA DO CONTRATO;

Eldorado dos Carajás - PA 18 de JaneiÍo de 2022

iago Pereir Costâ
Pregoeira MuniciPal
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DEPÂR'IAM!]N1'O DE LICI.IAÇÃO

ANEXO II - PROPOSTA DE PREçOS (MODELO)
pREGÃo ELETRôNrco Ns ro«/2022-sRp
PROCESSO ADMINISTRATIVO NS
spssÃo púsLtcA: - ---1----1zozz, Às ---H---MrN t----) HoRAs
LOCAL: PREFEITURA MUNCIPAL DE
IDENTIFICA DA PROPONENTE

F

NOME DE FANTASIA:
RAZAO SOCIAL:
CNPI:
INSC. EST.:
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM ( ') NÃOí )
END
BAIRRO: CIDADE:
CEP: E-MAIL:
TELEFONE: FÂX:
CONTATO DA LICITANTE: TELEFONE:
BANCO DA LICITANTE: CONTA BANCÁRIA DA LTCITANTEI
Ns DA AGENCIAT

DESCRIçÃO DAS
ROTAS ESCOLÁRES

MARCA
QUANT/
KM/DIA

[ESTIMADO)

UNIDAD
E

QUANT.KM/DI
A X 2OO DIAS

LETIVOS

VALOR
UNITÁRIO

KM (RODADO)

VALOR TOTAL
DO KM

(RODADO)

i,iEN
s

A empresa declara que

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

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

embalagens adequadas.

2 Validade da proposta: _ ( I dias-

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

edital desse processo.

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

companheiro ou parente até terceiro grau.

uf, e ainda cônjuge,

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

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

ounicípio, CEP:68524-000 - Eldorado do Carajás/PA, uftodos os equipamentos serâo avaliadog sob pena

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

LOCAL E DATA

CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

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

tsa'ns 4t29 "p{,tc que tc{ras reiqltl. e !raíban'.,, a fiao ds SÉ}{HO§ r?z isto .'

Ruâ da Rio vermelho o 0l - CeDtro - km 100, CEP: 68524-000 - Eldorado do Canjás,PA

1.

TOTAL POR EXTENSO: T-

I



.,.,:.:t:. .'..,..a,F- '..laa

ÊldiíÍtiilo
doCa§ás

PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJÁS

DFIPARI.AMENt'O »t LtCf t'Af:Ãtl

, xlExo III - DECLARAÇÃ0 DE sulErçÃo Às coNDIçoEs ESTABELECtDAS No EDITAL E or tuExlstÊucle or
FATos supERvENrENTEs IMPEDITIVoS DA HABTIITAçÃo

pnrcÂo ErErnôNICo Na xxxx/2022-sRp
PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 X'§§§)<'§í.X / 2022

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE
OIAJ PREGOEIRO(A) E EQUIPE DE APOIO.

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

proponente, CNPJ declara expressamente que se sujeita às condições

estabelecidas no edital acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo

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

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

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

oue comprometa a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, parágrafo 2q, e artigo 97 da lei ne 8.666, de

21 de junho de 1993, e alterações subsequentes.

em, _de _2022.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPFJ

F

istt§$ 4i.20:'p\r.ç que ló.los vej§ , e «íbor1 . a fit10 da §€NHQR fe? isto.."

llua da Rio vemelho ' 0l - Cenfto - knl 100, CEt': 68524-000 - Eldorado do CarajásPA tl
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ANExo rrr - MoDELo DE DECTARAÇÃo Nos rERMos Do rNCIso xxxrrr Do ARTIco 7e DA
CONSTITUIÇAO FEDERAL

pnrcÂo ErrrnôNrco Ns xxxx/2022-sRp
PROCESSO ADMINISTRATIVO NS XXXXXXXXXXXXX

APEL TIMBRADO DA EMPRESA)

..........., inscrito no CNP) ne por intermédio de seu representante legal o(a) sr(a)

portadorfa) da carteira de identidade ne ................ e CPF n4............................, declara, para fins do

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

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

emprega menor de dezesseis anos.

ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( )t

(data)

(representante legalJ

I 
obsewação: em casoafirmâtivo, Àssinalar a ressalva acrma.

Itoios .t1.2o '[\to qae tNos rejonl e saboít1.. o rnqo do S€NHOR íez isto. .

l{ua dâ Rio vermelho o 0l - Centro - knr 100, CEI': 68524-000 - Eldorado do Camjás/PA

I
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ANExo v - DECmnaçÃo nn rmnonaçÃo TNDEIENDENTE DE pRoposrA. (MoDELo)

pnncÃo rlernôNrco Ne xxxx/2022-sRp
PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 XXXX)OfiXXXX

[identificação completa do representante da licitante], como representante devidamente constituído de

(identificação completa da licitante), para fins do disposto no edital de licitação: pnfcÃo fLrtRôlvICO tts

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

A) A proposta apresentada para participar do PREGÂo ELETRÔNICo No xxxx/2022-sRp, foi elaborada de

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

indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do pREGÂO

ELETRÔNICO Ne XXXX/2022-SRP, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

B) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do PREGÃo ELETRÔNIco Ne xxxx/2022-sRp
não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÂO

ELETRÔNICO Ne XXXX/20ZZ.SRP, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

,] Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante

potencial ou de fato do PREGÃO ELETRÔNICO Ns XXXX/2022-SRP quanto a participar ou não da referida

licitação;

D) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃ0 ELETRONIC0 Ne )oüX/2022-SRp não

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

potencial ou de fato do PREGÃO ELETRÔNICO Ns XXXX/2022-SRP antes da adjudicação do objeto da referida

licitação;

E) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÂ0 ELETRÔNICo Ne XXXX/2022-SRp não

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

município de 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 informações

para firmáJa.

DE.......... DE 2022.

REPRESENTANTE LEGAL

!§qias 412t). '{ati que kxlos re.jar\ e soibl}fl1 . a msa da SENtieR íez isl§...

Rua da Rio vermelho o 01 Cerllro - kn 100. CEP: 68524-000 - Eldorado do Carâjáíl,A {r
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ANExo vI - DECLARAçÃ0 Do P0RTE DA EMPRESA (MICRoEMPRESA oU EMPRESA DE PEQUENo PoRTE)

pnrcÃo mnrnôNlco Ns xxxx/z0zz-sRp
PROCESSO ADMINISTRÁTIVO NS XXXXXXXXXXXXX

[Nome da empresa], [qualificação: tipo de sociedade ILTDA, S.A, etc.), endereço completo, inscrita no cnpi sob o

nq [XXXX], neste âto representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da cârteira de identidade

,= IXXXJ, inscrito no CPF sob o nq [XXXX], declara, sob as penalidades da lei, que se enquadra como

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

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

nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4q do art. 3q da lei complementar ns 123 de 14 de dezembro de

2006.

declaro, para fins da LC 123/2006 e suas alterações, sob as penalidades desta, ser:

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

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

3o da lei complementar ne 123/06 alterada pela LC 147 /2014.
( ) Empresa de pequeno porte - receita bruta anual superior a 360.000,00 e igual ou inferior â 4.800.000,00

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

das vedações legais impostas pelo § 4e do art.3a da lei complementar ne 123/06 alterada pelaLC1,47 /2074.
observações:

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

1Z3,de 14 de dezembro de 2006;

i não apresentação desta declaração será interpretada como não enquadramento da licitante como me ou EPp,

nos termos da LC no 1,23 /2006, ou a opção pela não utilização do direito de tratamento diferenciado.

LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

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

CPF: XXX,XIü.XXX-XX
CRC:

lsaids 4t ?o. 'paro que tcdos ye)ofi) e sobaú.. o t 1ào da SENHOR [ez sto ..

RuadâRiovermelho"0l - CentÍo - km l00, Ctl,:68524-000 Eldorado do Caiâiás/pA

PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJÁS
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ANExo vrr - DEcLARÁÇÃo DE IDoNEIDADE

Ao REDTGIR A eRESENTE DECLARAÇÃo, o pRopoNENTE oEvERÁ urnrzan ronr'auLÁnlo coM TIMBRE DA
PROPONENTE

pnucÂo elErnôNrco Ne xxxx/202 z-sRp
PF.OCESSO ADMINISTRATIVO N9

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

, portador da carteira de identidade ne...................... e do CPF na ......................., declara não ter

A empresa

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

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

contrâtâr com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contrat2r

com a administração federal, estadual e municipal.

EM, DE DE?022.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

lsaiçs 41,?0: 'kto que todas vEçtt| e saíbç{tl.- o t tóo do 5€NHÔR íez isto. .'

I{uâdaRio lennelho u 0l -Centro km 100, CEI': 68524-000 - Eldorado do CaÍajás/l'A

inscrita no CNPI no ................ por intermédio de seu representante legal o
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ANExo vrr - DECLARAçÃo DE cuMpRrMENTo Dos REeursrros DE HABTLTTAÇÂo. (MoDEt o)

PREGÃO ELETRÔITIICO N9 XXXX/2O22.SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nq XXXXXXXXXXX

A

certame licitatório na PREFEITURA MUNICIPAL DE

SRP

(razão social da empresa), CNPf n0........................., Iocalizada à

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

_/uF - pREGÀo ELETRôNtco Ne xxxx lzozz.

EM, _DE _DE 2022

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

tsoics 41.20 'Plra que lcdas v4on1 e soibafi.. o moo do SÉNHOR kz btc ..

Rua r.la Rio vennelho'01 Centro - km | 00. CEI,: 68524-000 - Eldorâdo do CâmiáVl,A {l
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