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PREFETTURA DE ELDoRADo Do cnnalÁs
DEPARTAMENTo DE rrcrrAçÂo - cpl,

EDTTALnREcÃo nrsrnôrurco - REcIsrRo DE pREços

pnncÃo rlnrRôrulco Na 9/2022l01s-sRp
PROCESSO ADMINISTRATIV O Ng 9 /2O22lO1s.SRP
DATA DE ABERTURÂ: 18/O4/2022
MODO DE DISPUTA: ABERTO

Assinado de
forma digital por

n^co prRaxrcosr^:me,e.162.7 TTAGO PERETRA

COSTA:00919426
247

O MUT,IICÍPIO DE ELDORADO OOS CENA;ÁS, TONNA PÚNLICO, PARÁ CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS,

eur A nREFETTURA MUNtclpAL, nenlrzeR;í lrcrrnçÃo, rARA RncrsrRo DE pREços NA MoDALIDADE
pREGÂo, NA FoRMA eLETnôrurca, cotrt cRttÉnlo DE |ULGAMENT0 MENoR PREço PoR ITEM, Nos

..I!IOS DA LEI NS 10.520, DE 17 DE JUIHO DE 2002, DO DECRETO N9 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE

1019, DO DECRETO N9 7.746, DE OS DE IUNHO DE 2012, DA DECRETO N' 8.538, DE 06 DE OUTUBRO DE

2015, DECRETO 7892, DECRETO NS 9.488/18 APLICANDO-SE, SUBSIDIARIAMENTE, A LEI NP 8.666, DE 21
DE IUNH0 DE 1993, E ns rxtcÊwcrns ESTABELECTDAS NEsrE EDITAL. LEr coMeLEMENTAR Na 123106 E

- 147 /zoL4, sUBsIDIARIÂMENTE, eELA LEI Ne 8.666193 E DEMAIS lrctslaçÂo, soB As coNDtÇoEs
EsTABELECTDAS NESTE ATo coNvocarónto e aNexos.

.5alhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e

:ii3ramento de dados gerados ou transferidos direhmente para a página eletrônica
www.nortaldecompraspublicas.com.br. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o
processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnaçôes e consultas ao edital, apoiado pela sua equipe
responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública ná interneU verificar a conformidade da propostâ com
os requisitos 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
rnstruído a autoridade responsável pela adiudicação e propor a homologação.

PREFEITURÂ MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJ

DATA E HORA LIMITE PARA
IM o:

,ATA E HORA FINAL DÂS PROPOSTAS:
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS -

SESSÃO PÚBLICA:

VALOR O

MODO DE DISPUTA
ABERTO

1. DOOBTETO.

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO

PARA FUTURA DE AQUISIçÃO DE PEÇAS COM REPOSIÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM

,'FNTRAIS DE AR, AR CONDICIOI{ADO, GELADEIRAS, BEBEDOUROS, FREEZER E FRIGOBAR.

1.1. A licitação será dividida em lTIiNS, coníorme tabela constante do Termo de Referência, facultanclo-se ao

Iicitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

óRGÃos TNTERESSADoS:

DATA E HORÂ DE INICIO DAS
PROPOSTAS:

12H:00 M DODTA 07/04/2022 IHORÁRIO DE BRASíLrA)

12H:00 M DODtATzlO4/2022 IHORÁRrO DE BRASíLIA)

08H:00 M DODtAlS/0412022 IHORÁRrO DE BRASÍLIA)

LOCAI:
SIGILOSO

08 H:01 M DO DIA 1B/04/2022 íHORÁRIO DE BRASÍLIAI.
www.Dortaldecompraspublicas.com.br

lsoios 41.20. 'püo qúe todos tgoti. e sabonl . o moo do SENHOR Íez isto .'
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' ' O critério de iulgamento adotâdo será o menor preço do ITEM, observadas as exigências contidas neste

. ti seus Anexos quanto às especificações do objeto.

z. DoREGTSTRODEPnSçO§

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

constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

no cnEllExctÁx8lmo.

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

parricipação dos interessados na modalidade LICITATÓRIA PREGÀo, em sua FORMA ELETRÔNICA.

3.2. O cadastro deverá ser feito no Portal de Compras Públicas, no sítio www.portaklecornprospublicas,com.br:

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

- :en!-esentante 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

': o por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

. .-e responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrâis no PORTAL DE COMPRAS

PUBLICAS e mantê-los atualizados j'unto aos órgâos responsáveis pela informação, devendo proceder,

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

desatualizados.

3.5.1.4 não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da

habilitação

4. DA PÂRTICIPACÂO NO PtrEGÃO.

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

licitação, e que esteiam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS.

1.?. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as

sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nq 11.488, de 2007, para o microempreendedor

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

4.3. NÃo poDERÃo pARTrcrpAR DESTA LrcrTAÇÀo os TNTERESSAD0S:

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

-1.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s];

+,J.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e

responder administrativa ou iudicialmente;

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

4,3,5. Que esteiam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

1.3.6. Entidâdes empresariais que estejam reunidas em consórcio;
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4.3.7.Organízações da Sociedade Civil de lnteresse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão np

7 4 6 / 20 7 4 -T CU -Plenário).

4.4. coMo coNDIÇÂo PARA pARTrctpAçÂo No pREcÂo, A LrctrANTE AssrxamRÁ "sru" ou "NÃ0" EM cAMpo

pnópRIo Do stsrEMA ELETRôNICo, RELATIVo Às sEculNtes oecLaR.nçôes:

4.4,1.Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3" da Lei Complementar nq 123, de 2006, estando apta a

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

t,orte, a âssinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitânte não ter direito ao tratamento

favorecido previsto na Lei Complementar ne 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno

porte.

4.4.2. Que está ciente e concorda com as condiçôes contidas no Edital e seus anexos;

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

conformidade com as exigências editalíciâs;

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 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 artigo 7", XXXIII, da

Constituição;

4.4,6.Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP no 2,

de 16 de setembro de 2009.

4.4.7.Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado,

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

i.8. Apresentar o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores. SICAF. Junto a documentâção de

habilitação devidamente atualizado sem pendencias.

4.5. A declaração fâlsa relativa ao cumprimento de qualquer condição suieitará o licitante às sançôes previstas em

Iei e neste Edital.

5. DA APRESENTÂçÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITÂçÃO.

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 obieto ofertado e o preço, até a data e o

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

envio dessa documentação.

5,2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Editâi, ocorrerá por meio de

. r.rve de acesso e senha,

lsaios 4Lzo. 'P6c qL,e todos ,.ejon. e saibon . o orõo do SENHOQ Íez isto
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5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda

r ue haja alguma restrição de regplaridade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § la da LC ne 123, de 2006.

'r' Lrmbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão,

iiiando 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 propostâ e os documentos de

habilitação anteriormente inseridos no sistema;

5.6, Não será estabelecida, nessa etapa do certâme, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que

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

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

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

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

DOS SEGUINTES CAMPOS:

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

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

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

5crição do bem no órgão competente, quando for o caso;

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

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

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

serviços.

v 6.4. Os preços ofertados, tanto na propostâ 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

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 regêncie de contratações

,rl blicas, quando participarem de licitações públicas;

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

fantasia que venha indicar a mesma.

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

,. i.1 iirdicados neste Edital.

7,2, O(a) Pregoeiro(aJ verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não esteiam

em conformidade com os requisitos estabelecidos neste EditâI, contenham úcios insanáveis ou não apresentem as

especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

lsoigs ll2o.'P6a eue lodos v4on1. e saibofi . o oroo do SENHOR íez §to
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7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitânte.

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

real por todos os participantes.

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

a efeito na fase de âceitação.

iistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase

.e lances.

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

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

eletrônico, sendo imediatâmente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
-'.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 Editâl.

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

por ele ofertado e registrado pelo sistema.

:.3. O intervâlo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos

lances intermediários quanto em relação à propostâ que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 2,0 (Dois) reais.

7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o

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

descârtâdos pelo sistema os respectivos lances.

lerá adotado para o envio de lances no uregão eletrônico o modo de disputa "ABERTO. em que os

licltantes 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.

:. i2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá

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

intermediários.

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

automaticamente.

1.14. Encerrâda a fase competitiva sem que hala a prorrogaçâo automática pelo sistema, poderá a pregoeira,

assessorado pela equipe de âpoio, justificadamente, admitÍr o reinício da sessão pública de lances, em prol da

consecução do melhor preço.

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

'i esconsiderados pelo(a) Pregoeiro(a).

lsoios dt29, 'í\Ío que todas vqtao\, e soiban1.. o nào do SENHOR lez isto...'
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7.16. 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

..nce registrado, vedada a identificâção do licitante.

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

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitântes para a recepção dos Iances.

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

:rarticipantes do certame, publicada no Portal de Compras Públicas,

http:/ /www,portaldecompraspublicas.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 pelofa) Pregoeirofa) aos

participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

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

Iirn relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma

":z encerrada a etapâ de lances, será efetivada a veriÍicação automática, junto à Receita Federal, do porte da

entidade 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 nq 123, de 2006,

iegulamentada pelo Decreto ne 8.538, de 2015.

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

faixa de até 50/o (cinco por centoJ acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a

primeira colocada.

e 7.23, A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última ofertã para

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

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

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

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

:n.ontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo

r 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.

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 propostas que Íizerem jus às margens de preferência,

conforme regulamento. l\il
,r.,t.--{r*" rÉ r*.t N
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7.27. A ordem de apresentâçâo pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que

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

nrodo de disputa aberto e fechado.

7,28. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no Art. 3q,

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

7.28.1. Produzidos no país;

'Í1.2. Produzidos por empresas brasileiras;

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

7,Z8,4,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(al 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.

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

7.3O.2.O(a) 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.

l. .ipós a negociação do preço, o[a) Pregoeiro(a) iniciará a fase de aceitação e iulgamento da proposta.

8. DA ACEITÂBTLIDIITE IIA PXÍ}P'}STA VEHEIXMÀ

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. 7a e no § 9s do art. 26 do Decreto n.e

| 0.024 /2019.

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

fixado fAcórdão na USS/2078 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível do produto

[cinquenta por cento ]art.48, inciso Il, 1'a lei: 8666.

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

rlor 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 licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à

totalidade da remuneração.
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s.j. 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 oública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com,

'; rnínimo, VINTE E QUATRO HORAS DE ANTECEDÊNCIA, e a ocorrência será registrada em ata;

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

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

8.5.1, O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelofa) Pregoeiro(al por solicitação escrita e justificâda do

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

-'.i.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo(a) Pregoeirofa), destacam-se os que contenham as

características do material ofertado, 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

rea\ização 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 desclassÍficado, o(a) Pregoeiro[al examinará a proposta ou lance

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

3.7. Havendo necessidade, o(a) Pregoeiro(a] suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para

a sua continuidade.

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

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

condições diversas das previstas neste Edital.

' :r.1. Também nas hipóteses em que o(a) Pregoeiro(a) não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá

negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

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

'jrtual ôcorrência do empate ficto. previsto nos artigos 44 e 45 da LC ne 123, de 2006, seguindo-se a disciplina

antes estabelecida, se for o caso.

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

observado o disposto neste Edital.

9. D/rHÁBilJTAçÃO.

; i. Como condição prévia ao exame ila documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificaIa

em primeiro lugar, a pregoeira verificará o eventual descumprimento das condições de participa
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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:

I 1 . Possuir Cadastro do Portal de Compras Públicas;

9.L.2.Cadastro Nâcional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS e o e o Cadastro Nacional de Empresas

Punidas - CNEP (wwv.oortaldatlansparencia.gov.br/ )

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

Conselho Nacional de fustiça (www.cnj.jus.br/implol:idade_adin/consult;rr'_requer'1do.ph p J.

9,1.4, Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU

!'

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

por força do artigo 12 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 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 OcorrêncÍas lmpedÍtivas lndiretas.

9,1,5.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos socielários, 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 iicitânte 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 ne 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida

para 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 financeira e habilitação técnica"

9.2.1, É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do PORTAL DE COMPRAS

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

apresentação da proposta, a respectiva documentâção atualizada.

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

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

11, :l:r [s ), conforme art. 43, §34, do Decreto 10.024, de 2019.

9.3. Havendo a necessidade de envio de docurnentos de hâbilitação complementares, necessários à confirmação

daqueles exigidos neste Edital ejá apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato di

via sistema, no prazo de OZ (DUAS) HORAS, sob pena de inabilitação.
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9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos

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

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

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,

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

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da mâtriz.

9.6.1, Serão aceitos registros de CNPJ de licitánte 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.

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

íelacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

9.S. HÂBILITAçÃO IURÍDICA:

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

Comercial da respectiva sede;

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

lndividual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à veriÍicação da autenticidade no sítio

www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.8,3.No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devÍdamente registrado na funta Comercial da respecüva

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;

9.8.5. 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;

;.3.6.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 5.764,de 1971;

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

9.8.8. Os documentos acima deverâo estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

9.8.9.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. CNPf - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas furídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas

,untamente com o QSA, conforme o caso;
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9.9.2,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 (DAU) por elas

(: r)inistrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Coniunta nq 1.751, de

02/10 /20L4, do Secreúrio da Receita Federal do Erasil e dâ Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

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

9.9.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a iustiça 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 ne 5.452, de 1e de maio de 1943;

9.9.5, Prova de regularidade junto à Fazendâ Estadual, através da Certidão Negativâ 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 Negativa iunto âos Tributos

' nicipais e Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa

tor sediada;

9.9.7. Certidão negativa iunto ao município de Eldorado do Carajás, emitidâ pelo departamento de tributos do

municípÍo ou pelo site. httos://eldoradodocarajas-

pâ.nobesistemas.com.br/tributos /document validator/new#. a mesma também poderá ser solicitada

através do E-mail: tributos@eldoradodocarajas.pa.gov.br.

9.9.8. Alvará de funcionamento da sede da empresa.

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

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

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

\,.. O. QUALIFICAçÃO ECONÔMICO.FINANCEIRA,

9.10.1. Certidão Negativa de falência, de recuperaçâo judicial ou extrajudicial (Lei nq 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;

9.10.2. Certidão SimpliÍicada da lunta Comercial do Estâdo do domicilio ou sede da licitante emitida nos

'rnos 60 dias;

9.10.3. Certidão Especifica da lunta 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

(trêsJ meses da data de apresentação da proposta;
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9.10.4.1. No caso de eropresa constituída no exercício social vigente, admite-se â apresentação de

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

9.L0.4.2. 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 112 da Lei ne 5.764, de 7971, ou de uma declaração,

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

9,L0.4.4. Devera apresentar Iunto ao balanço o termo de abertura e encerramento do mesmo.

9.10.4.5. Certidão de regularidade do profissional fContadorJ que atesta o balanço patrimonial

dentro do prazo de validade;

9.10,5. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediânte obtenção de índices de

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral ISGJ e Liquidez Corrente (LCJ, superiores a 1 ( um) resultantes da aplicação

das fórmulas:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG=

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Total
SG=

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Circulante

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

' r.r'rl (LGJ, Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LCJ, deverão comprovar, considerados os riscos para a

.,Lir)rinistração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de

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

9.1 1. QUALIFICAçÂO TÉCNICA.

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

quantidades e prazos com o obieto da licitâção - 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 atestâdos devera ser apresentado com quantitativos igual o similar,

podendo a administração solicitar diligencia no mesmô.

9.11.2. Declaração que se compromete com a entrega e instalação dos produtos.

DEMAIS DOCUMENTOS OBRIGATÓruO ;UTTO A HABILITAÇÂO IURÍDICA

Proposta de preços; (apresentar em papel ümbrado da empresa).

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

da habilitação; (apresentar em papel timbrado da empresal.
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ileclaração nos termos do inciso XXXIII, art. 7c da constituição federal; (apresentar em papel timbrado da

empresa).

Declaração de elaboração independente de propostã; (apresentar em papel timbrado da empresaJ.

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

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

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

9.12. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhistâ 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.

.r 12.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitâção.

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

pequeno porte, e uma vez constâtada 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,

,-,lmprovar a regularização. O prazo poderá ser prorogado por igual período, a critério da administração pública,

, lr lequerida pelo licitante, mediante apresentação de lusüficativa.

9.14. A não-regularização fiscal e trâbalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a Ínabilitâção do

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

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

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

:oncedido o mesmo prazo para regularização.

9.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 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 habÍlitação, seja por não apresentar quaisquer dos

documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estâbelecido neste Edital.

' 7. 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 d.a LC na 123,

de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para âceitação da proposta subsequente.

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

^ DO ENCAITIINHÁi{EÀITO DA PROPOSTA VENCSDORA.

, lir oposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (DUAS) HORAS a

contâr da solicitação da Pregoeira no sistema eletrônico e deverá:

10.1.1.Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma viâ, 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 licitante vencedor, para fins de pagamento.

i0.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da exe

do contrato e aplicação de eventual sãnção à Contraráda, se for o caso
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10.2.1.Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e

procedência, vinculam a Contratada.

')§ preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unilário em algarismos e o valor

5.t,bal 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 numérÍcos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

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

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

desclassifi cação.

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 propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarâo

:poníveis na internet, após a homologação.

10.7. A administrâção quando entender que os valores estão inexequível poderá solicitar das empresas declaradas

como arrematantes a planilha de composição, encargos sociais, encargos trabalhista, despesa com pessoal, frete

juntamente com notas fiscais de entrada ou de saída de acordo o lotes dos itens vencido.

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

-,ircia do mesmo podendo ser penalizada na forma da lei.

11. DOSRtcnml0§

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização nscal 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,

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

são(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

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

da intençâo 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.

Lt,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,

spresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do

-'rino do prazo do recorrente, sendo-lhes 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
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; 1.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste

Ed ita l.

12. DA REABERTITnA DÂ sEssÂo púBltcÀ

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de âtos ânteriores à realização da sessão

',Liblica 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 regularizaçâo fiscal e

trabalhista, nos termos do art.43, §1e da LC ne 723/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos

r .]tamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

r r..2. I'odos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessâo reaberta.

1?,.2.t. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"J, ou e-mail, ou de acordo com a fase do

procedimento Iicitatório.

12,2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no CADASTRO DO PORTAL DE

COMPRÁS PUBLICAS, sendo resp o nsabilida d e do licitânte manter seus dados cadastrais atualizados.

13. DA AD|UDTCAçÃO E HOUOLOGAÇÂO.

13.1. 0 obieto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do(a) Pregoeiro(a), caso não

haja 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

' ).edimento licitatório.

14. DA GARANTIÂ DE EXECUçÁO.

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

15. IIA ÂTA DE REGTSTRO DE PR"EçOS.

r 5.1. Homologado o resultado da licitaçâo, terá o adjudicatário o prazo de até 05 (CINCO) dias uteis, contados a

:r data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela

lixado, 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 24 horas , a

!t)ntar 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 pârti do seu

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

sanções administrativas conforme a lei.
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16. DO TEnüO DE COTTRATO OU NSTf,UiíEllrO EQI,-VALBNTE

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

enritido instrumento equivalente.

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

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

Contrato/AutorizaçãoJ, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuÍzo das sanções previstas neste

td ital.

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 Adjudicaúria, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (ARl 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

justiÍicada do adiudicatário e aceita pela Administração.

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

ieconhecimento de que:

16,3.1.Referida Nota esú substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as

disposições da Lei ns 8.666, de 1993;

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

:!.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei ne

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

L6.4. 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 contratual ou no termo de referência.

16.5. Previamente à contratação a Administração realízarâ consultas para identificar possÍvel suspensão

telnporária 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 art. ?9, da Instrução Normativa nq

3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6s, IIl, da Lei ne 1,0.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao

CADIN.

16.6. Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de hâbilitação

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

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

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

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

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

. j egistro de preços.

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

se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação d
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sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitâda a ordem

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

documentos complementâres e, feita a negociação, âssinar o contrato ou â ata de registro de preços.

17. DO REAIUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

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

Referência, anexo a este Edital.

'{)
r8.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência

19, DAS

19.1. As obrigaçôes da Contratante e la Contratada são as estabelecrdas no Termo de Refer-ência

20. DO PAGAMENTO.

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

21. DAS SANçÔ§S ADMINISTRÁTIVAS.

21.1. Comete infração administrâtiva, nos termos da Lei n0 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

21.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado

dentro do prazo de validade dâ proposta;

21,1.2. Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;

21.1.3. Apresentar documentaçâo falsa;

21.1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

21.1,5. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

21.1.6. Não mantiver a proposta;

1?'l .1.7. Cometer fraude fiscal;

21,1,8. Comportar-se de modo inidôneo;

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

juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 100/o (dez

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

2t,2,L, A multa previstá neste ITEM será descontadâ 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 obieto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, as seguintes

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

a) Advertência por escrito;

b) Multa administrativa com nâtureza de perdas e danos da ordem de até 200lo (vinte por cento) sobre o valor total

do contrato;

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

Eldorado dos Caraiás, por prazo não superior a 02 [dois) anos, sendo que em caso de inexecução total,
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. .rricetiva aceitâ pela Administração da Prefeitura Municipal de Eldorado dos Caraiás, será aplicado o limite

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

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

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

.renalidade, de acordo com o inciso IV do art. Ne 87 da Lei Ne 8.666/93, c/c art. 1.,I9 7e da Lei Nq 10.520/02 e art. Ne

14 do Decreto 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 encaminhá-lo devidamente

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

21.5. Serão publicadas na Imprensa Oficial, as sanções administrativas previstas neste edital, inclusive â

reabilitaçâo perante a Administração Pública.

2,1.6. DA FRAUDE E DA CORRUPçÂO - Os licitântês e o contratado devem observar e fazer observar, por seus

fornecedores e subcontrâtâdos, se admitida à subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo

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

I I .6,1. PARA OS PROPÓSITOS DESIA CLÁUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTES PR]íTICAS:

a) PRíTICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o

obietivo de influenciar a ação de servidor público no processo de Iicitação ou na execução do contrato;

b) PRÁTICÂ FRÁUDULENTÂ: A falsificação ou omissão dos fatos, com o ob,etivo de influenciar o processo de

licitação ou de execução do contrato;

c) PRíTICA CONLUIADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o

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

artificiais e não-competitivos;

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

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

e) 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 práticâ prevista acima; atos cuia intenção seia impedir materialmente o exercício do

direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.
.'2. DA FORMAÇÂO DO CADA§TRO DE RESERVA.

. .l. Após 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 propostâs na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relâção

ao licitante melhor classiÍicado.

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

estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competi va.
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22.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será

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

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

.á. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

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

impugnar este Edital.

23.2. A IMPUGNAçÁO DEVER/í ser realizada EXCTUSTVAMENTE por FORMA ELETRÔNICA no sistema

r@.
os.J. Caberá o(a) Pregoeiro(a), auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir

sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contádos da data de recebimento da impugnação.

- 
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 deverâo ser enviados o(aJ

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

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

www.Dortaldecomprâspublicas.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

,los anexos.

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

se amoldarem ao art. 21 parágrafo 4e, daLei 8.666/93.

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

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

il. As respostâs 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 legal ou, no caso de empresas,

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

responder pela proponente.

23,11, A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a

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

r rtrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administradoç ou de procuração

putllica ou particular (instrumento de mandâto com poderes para impugnar o Edital)

24. DAS DTSPOSTçÕES GER.ATS.

24,1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

\
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' 1.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na

..iaca 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 julgamento 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 jurídÍca, 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 âmpliâção da disputa entre

rrtÉrressados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomiâ, a finalidade e

. scgurança 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 licitatório.

i-1.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o día 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 essencjais não importará o afastamento do licitante, desde que

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

24.10. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos

apresentados em qualquer fase da licitação.

24.LO.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidâs

implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentâdo, ou, caso tenha sido o vencedor,

a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sânções cabíveis.

24,1L, Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o

rsso, prevalecerá as deste EditâI.

tl,L2. A Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás, poderá revogar este Pregão por razões de interesse

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

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

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

24.12.L. A andação do pregão induz à do contrato.

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

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

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

deveriam ter sido apresentados pâra fins de classificação e habilitação.

lsoios a2o. 'P@o que lodos vejon't, e soiboín.. o nwo óo SENHOR Íez isto
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O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.nortaldecomnraspublicas.com,br. e

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

vermelho q 01 - Centro - km 100, CEP: 68524-000. nos dias úteis, no horário das 08:00 às 12:00, mesmo endereço

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

r,1.14. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

TERMO DE REFERENCIA

ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS;

ANEXO II - MODELO DE DECLARAçÃO DE SUJEIÇÂO ÀS COTIOIçÔES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE

INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÂO;

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII, ART.79 DA CONSTITUIÇÂO FEDERAL;

.-, ANEXO IV - MODELO DE DECLARAçÂO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA;

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÂO DO PORTE DA EMPRESA;

ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÂO DE TDONETDADE;

-lNEXO VII - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO;

ANEXO vlrr - DECLARAÇÃO DE NÃO VÍNCULO COM ÓRGÂO PÚBLICO

ANEXO IX - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE P Ç

ANEXO X - MINUTA DO CONTRATO;

Eldorado dos Carajás - PA 28 de Março de 2022

Pereira Costa
iro Municipal

lsoios 412c: 'Porc que lodos vejoni, e sóÔon1.- o moo do SENHOR lez isto. .'
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TERMo on RnpnRÊucn

1.1. O presente Termo de Referência tem por ob)eto a SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA

FUTURA oE eqursrçÃo DE pEÇAs corrr RnnoslçÃo E sERvrÇos DE MANUTENÇÃo nu crrurRars

DE AR, AR CONDICIONADO, GELADEIRAS, BEBEDOUROS, FREEZER E FRIGOBA& para atender as

necessidades das secretarias Municipais de Administração, Saúde, Assistência Social, Educação e Meio

].I]rbiente de acordo com as especificações contidas neste Termo de Referência.

equipamentos são imprescindíveis ao desenvolvimento das atividades deste órgão, uma v que

ls{iios 41.20 'paro qa}e loõas r.qorl € Sc,llorl d n100 do stNqoí? íez i§la

RuâdaRio vermelho'01 - CentÍo km 100, CEI': 68524-000 - Eldorado rJo Carajás,?A

Secretaria Municipal de Administração:

A presente solicitação de aquisição de peças se faz necessária para atender as necessidades da

,,:ão em peças de centrais de ar, bebedouros e freezer, ar condicionado, geladeiras e frigobar, com o

intuito de manter a vida útil dos equipamentos com qualidade e eficiência no funcionamento. Para que

tenha um sistema de climatização adequado e que esteja em plenas condições de uso, de forma a manter

um ambiente satisfatório para o bom desempenho dos servidores na realização de suas atividades

diárias. Diante disso, é iustificável a aquisição dos itens, bem como seus quantitativos para a secretaria

IU unicipal de Administração.

Secretaria Municipal de Saúde:

A presente contratação justifica-se pela necessidade premente de a administração pública dar

continuidade as atividades administrativas rotineiras, em atendimento ao Art.37o, da Constituição

Federal, o qual bem versa sobre o princípio vinculante da eficiência da administração pública.

A qualidade do ar é diretamente afetada pelo estado de conservação dos equipamentos do sistema

de climatização, portanto, uma manutenção preventiva deve ser planejada e procedida por pessoas

qualificadas. Outro fator é a limpeza que se, por um lado, é necessária para a remoção de sujeiras, por

outro, pode piorar a qualidade do ar caso produtos inadequados sejam utilizados, por isso, é importante

. súientizar os funcionários responsáveis pela limpeza para a qualidade dos produtos usados, seu

armazenamento e sua manipulação. O Ministério da Saúde através da Portaria no 3.523/98, com

orientação técnica dada pela Resolução RE ne 9, de 16/07/2003, da ANVISA - Agência Nacional de

Vigilância Sanitária, estabelece as condições mínimas a serem obedecidas em prédios com sistemas de

refrigeração artificial, determinando critérios rígidos de manutenção, operação e controle, impondo

obrigatoriedade de atendimento aos proprietários e administradores de prédios públicos sob pena de

graves sanções. Assim, verifica-se que a manutenção preventiva além de ser uma necessidade

indispensável ao equipamento é, também, uma exigência normativa de caráter obrigatório. Tais
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.rriporciona o bem-estar, saúde e conforto térmico aos servidores e usuários dos estabelecimentos de

saúde. Desta forma é muito importante à conservação dos equipamentos de condicionamento e

distribuição do ar, visto que a má qualidade da climatização pode causar graves problemas de saúde e

nrejuízos incalculáveis.

Neste aspecto, é de fundamental importância a contratação de empresa especializada para

prestação de serviços na manutenção de aparelhos climatização e refrigeração, onde visa atender as

necessidades dos setores relacionados aos Programas do Fundo Municipal de Saúde, dos Departamentos

da Secretaria Municipal de Saúde, e em especial Unidades e Postos de Saúde, Hospital Municipal além do

Centro de Referência Psicossocial, onde ficam os pacientes internados ou/em observação com seus

acompanhantes,

Secretaria Municipal de Educação:

As aquisições de peças e prestação de serviços a ser licitado destinam-se a manutenção preventiva

e instalação de centrais de ar, bebedouros, freezer da Secretaria Municipal de Educação e de suas

..,1dências como: Escolas, creches e depertamentos em anexo a esta Secretaria. A manutenção

preventiva além de ser uma necessidade indispensável ao equipamento é, também, uma exigência

normativa de caráter obrigatório, esta solicitação irá oportunizar aos servidores melhores condições de

trabalho e atendimento ao público através de uma melhoria dos equipamentos utilizados nas Unidades

I esta Secretaria - SEMEC.

Secretaria Municipal de Assistência Social:

A aquisição desses equipamentos se justifica pela necessidade de manter assim a vida útil dos

equipamentos, mantendo a qualidade e a eficiência no funcionamento. Tendo em vista que são

imprescindíveis ao desenvolümento das atividades dos departamentos da secretaria, uma vez que

,rrporcionam o bem-estar, saúde e conforto térmico aos servidores e usuários do prédio.

Secretaria Municipal de Meio Ambiente:

As aquisições de peças a ser licitado destinam-se para a manutenção preventiva e instalação de

centrais de ar, bebedouros, freezer e geladeiras da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. A

'' r'rutenção preventiva além de ser uma necessidade indispensável ao equipamento é também uma

'.;êncÍa normativa de caráter obrigatório, esta solicitação irá oportunizar aos servidores melhores

condições de trabalho e atendimento ao publico.

3.1. A contratação, objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal, integralmente, nas Leis Federais

ra 10.520 /2002 e ne 8.666/ 7993, Lei Complementar ne 723/2006 e demais legislações aplicáveis a

lsoios 4120. 't í.Íc que lúos wjafi. e frbofi1.. a ínoo do SENHOR íez tsto
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evento e nas condições e exigências descritas no Edital e nas demais prescrições legais aplicáveis ao

assunto.

Caixa de Distribuição Para Refrigeração

Capacitor de central de ar de 9.000 a 12.000
BTU'S

11.

::. {lontrole remoto universal

16.

23

1

5

6

UNID EDU SAU ASSr M.AMB ADM QUANTNs DESCRIçÃO DO MATERIAL (PEçAS)

UNID 60 BO 06 66 242

UNID
100

100 100
30 1,20 450

UNID
100

100 100
30 120 450

3

UNID
100 i00 100

30 t20 450
4 Capacitor de central de ar de 36.000 a 60.000

BTU'S

60 BO
08 2AAChave Contactora para split de 7.000 a 60.000

BTU's

UNID 45 40 BO
06 239

Compressor Rotativo 7.000 BTU's

7 Compressor Rotâtivo 9.000 BTU's +5 40 BO
06 B9 260

UNID 36 40 30 06 112 2248 Compressor Rotativo 12.000 BTU'S

I Compressor Rotativo 18.000 BTU's UNID 36 +4 30 06 6B ta4

Compressor Rotativo 24.000 BTU's UNID 36 20 30 06 44 136

UNID 36 20 30 06 32Compressor Rotativo 30.000 BTU's 124

tz. UNID 36 20 30 124

13 UNID 20 10 30 1B a4

UNID 20 10 30 06 5B 124

UNID BO 60 20 06 131 297

Extensão de tubo de cobre de centrâl de ar
9.000 a 12.000 BTU'S

MT 60 40
10 99 309

t7. Extensão de tubo de cobre de central de ar
18.000 a 30.000 BTU's

MT 60 40
10 99 309

18.
Filtro Secador de 210x1/2 para splitde 48.000
a 60.000

UNID 100 30
10 BB 324

19. Fita PVC UNID

100

100
BO 50 20 125 375

20. KG 230 203 250 10

21. Gás R-22 KG 200 200 180 10 262 852

Gás R-410 KG 230 200 250 10 262 952

Hélice do Condensador Split de 7.000 a 12.000
BTU'S

UNID
BO

60 30
'1,2 108 290

Hélice do Condensador Split de 18.000 a 30.000
BTU'S

UNID
BO

60 30
05 203

25
Hélice do Condensador Split de 36.000 a 60.000
BTU'S

UNID
BO

60 30
2B

26. Motor Ventilador Condensadora 7.000 BTU's UNID 45 40 50 05 68 ,l?t

)4.

'4: DO§, P,IODUTO§ISSRYrÇOS

4.1, O quantitativo e a descrição técnica dos produtos/serviços estão descritos abaixo:

10.

1.4.

70

Capacitor de central de ar de 18.000 a 30.000
BTU'S

IINID 70 70

68

UNID

Compressor Rotativo 36.000 BTU's 06

Compressor Rotativo 48.000 BTtl's 06

Compressor Rotaüvo 60.000 BTU's

100

1C0

Gás R-134 762 855

05 203

tsaics 41.2a 'pa$ qúe lcdas !ejon1, e saibat 1.. a miio aio SENNOR {ez ,sto .'
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24.

31.

32.

36-

40.

42.

45.

46.

:0

51-

54.

:;. lT

56.

i\'lotor Ventilador Condensadora 9.000 BTU's

Motor Ventilador Evaporadora 48.000 BTU's

urbina 30.000 BTU's

UNID 40 50 10 8B 23345

UNID 45 40 50 10 108 253Motor Ventilador Condensadora 12.000 BTU's

05 Bu29. Motor Ventilador Condensadora 18.000 BTU's +5 40 2Za

UNID +5 40 50 06 3u t7930. Motor Ventilador Condensadora 24.000 BTU's
,]B

UNID +5 20 50 139

UNID 45 20 50 06 1B 139

Motor Ventilador Condensadora 30000 BTU's

Motor Ventilador Condensadora 36.000 BTU's

UNID
'20

20 50 1B tt433. Motor Ventilador Condensadora 48.000 BTU's

UNID 35 40 20 06 38 13834. Motor Ventilador Evaporadora 7.000 BTU's

UNID 35 40 20 05 BB 1BB35. Motor Ventilador Evaporadora 9.000 BTU'S

05 10u 208UNID 35 20Motor Ventilador Evaporadora 12.000 BTU's

UNID 35 3B 20 05 a7 185Motor Ventilador Evaporadora 18.000 BTU'S

UNID 35 40 20 05 l2a3B Motor Ventilador Evaporadora 24.000 BTU'S

05 28Motor Ventilador Evaporadora 30.000 BTU's UNID 35 20 10 9B39.

UNID 35 20 05 05 1B B3Motor Ventilador Evaporadora 36.000 BTU's

UNID 20 20 02 05 65

Placa Eletrônica Universal Completa de 7.000 a

60.000 BTU's
UNID

150
BO BO

15 110 435

UNID 120 50 30 15 15943. Protetor Térmico 7.000 a 24.000 BTU's 374

UNID
150

40 30
15 6+ 299

44.
Sensor de Congelamento de 7.000 a 60.000
BTU'S

UNID 150 60 30 15 158 413Sensor de Temperatura 7.000 a 60.000 BTU's

180 1,20 BO OB 65 453Solda Foscoper

MT 20 60
03 150

47.
Suporte para condensadora de 7.000 a 60.000
btu's

44. Tubo Esponioso 5/B UNID 100 100 BO
OB 1,67 455

49. UNID 100
BO BO

OB 214 446

UNID 55 40 30 OB 63 196

Tubo Esponjoso 7/B

Turbina 7.000 BTU's

Turbina 9.000 BTU's UNID 55 +0 30 OB 196

UNID52. 55 40 30 OB 63 196

53. lINI T) 55 +0 30 06 63 194

Turbina 24.000 BTU's UNID 55 40 30 06 63 194

UNID 55 30 30 06 6:l ta4

Turbina 36.000 BTU's UNID 55 30 30 06 33 154

s7. UNID 25 20 30 114

58. Turbina 60.000 BTU's UNID 25 20 30 06 33 tt4

Válwla de Sewiços de 7.000 a 60.000 BTU's UNID 20 30r00 ,?es
t\59.

11

I

I

UNID 50

06

06

40

I

1B

UNID

10 57

63

Turbina 12.000 BTU's

Turbina 18.000 BTU'S

Turbina 48.000 BTU's 06 33

10 115

lsaiõs 4!20 'Pofi que tcdas vejoni. e ',ciban . c ,lao do SíNHOR íez $to .'
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60.
Instalação de central de ar de 9.000 a 24.000
btus

SERV 135 't20 25S

61.
Manutenção corretiva central de ar de 7.000 a
24.000 btus

SERV 220 380

SERV 220
120

340

SERV 240
180

420

64. Manutenção de central de ar geral SERV 250 200 450

65. Manutenção corretiva de bebedouros SERV 250 100 350

Manutenção corretiva de
geladeiras/fr igobar/heezer

SERV 500
1.20

620

Serviço de carga de gás em freezer e geladeira e
bebedouros

SERV 250
150

400

68.
Serviço de troca de rele de freezer, geladeira e

bebedouro.
SERV 200 't20 320

69 Carga de gás em central de ar e ar condicionado SERV 450 250 700

Manutenção corretiva de central de ar 30.000 a

Í:0.000 btus

.:3. Manutenção de ar condicionado geral 7.000 a

24.000 btus

67.

66.

5.1, Os produtos/serviços serão requisitados conforme a competente ordem de compra/serviço

espedida pela CONTRATANTE e deverão ser prestadas e/ou entregues na sede do município;

5.2. A CONTRÂTADA deverá entrega os produtos/serviços no prazo de 10 dias.

5.3. A fiscalização e aceitação do objeto serão do órgão responsável pelos atos de controle e

. nlstração do contrato decorrente do processo de licitação, através de servidores da Unidade

Aorninistrativa em questão, mediante Portaria. Sendo que os produtos e/ou serviços serão recebidos

depois de conferidas as especificações e quantidades dos mesmos;

5,4. Só serão aceitos os fornecimentos de produtos e/ou serviços que estiverem de acordo com as

,..-. especificações e quantitativos exigidos, estando sua aceitação condicionada à devida fiscalização dos

agentes competentes. Não serão aceitos produtos cuias condições de armazenamento e transporte não

sejam satisfatórias;

5.5. O recebimento se efetivará nos seguintes termos:

5.5.1, Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos e/ou serviços

com a especificação.

5.5.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente

âceitação.

5.5.3. Todo o material deverá ser entregue instalado conforme determina a ordem de serviço.

. , )s pagamentos devidos serão realizados após a entrega dos produtos/execução dos serviços.

lsoios 4120. 'tuo que todos vejant e qribom.. o fioo do S€NHOR íez tstc. .'
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6.2. A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descrição do objeto e qufntidade

discriminada e acompanhada da requisição dos mesmos.

6.3. O Pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da contratada,

, it a mesma ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ser renovadas

no prazo de seus vencimentos.

7.1- O Prazo de Vigência será de até l2(doze] meses. a partir de sua data e assinaturas prorrogáveis

flos termos da legislação Vigente.

8.1. A qualidade dos produtos ou serviços deverá ser rigorosamente àquele descrito no Termo de

' rência e Nota de empenho, não sendo aceito em nenhuma hipótese, outro diverso daquele.

u.l. Os preços cotados incluem todas as despesas de custo, seguro, frete, encargos fiscais, comerciais,

sociais e trabalhistas ou de qualquer outra natureza.

8.3. Durante a Vigência do contrato, a CONTRATADA deverá atender prontamente às requisições e

-. oecificações deste TERMO DE REFERÊNCIA, a partir da solicitação através de ordem de

.:p r a/requisição do Setor solicitante.

8.4. Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais,

fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, bem como pelo seguro para garantia de pessoas e

equipamentos sob sua responsabilidade, devendo apresentar, de imediato, quando solicitados, todos e

,'praisquer comprovantes de pagamento e quitação.

8.5. Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 70 do Código de Processo

Civil, no caso de, em qualquer hipótese, os empregados da CONTRATADA intentarem reclamações

trabalhistas contra a Contratante.

8.6. Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, registro profissional de pessoal

.--.rrio, bem como pelo cumprimento das formalidades exigidas pelas Leis Trabalhistas, Sociais e

Previdenciárias.

8.7. Providenciar afastamento imediato, das dependências da sede da CONTRATANTE, de qualquer

empregado cuja permanência seia por ela considerada inconveniente.
-.1. Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus empregados, no

desempenho dos serviços objeto do presente Contrato.

8.9. Manter, na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e idôneo que a rep

lsoioa 412o.'Pqo que lodas rqaot e saiboni . o fi1oo do SENHOR lez Eto .'

Rua da Rio vermelho o 0l - Cenho - kn 100, CEP: ó8524"000 - Eldorado do Carajás/l,A

nte,

7. VIqÊNCIA DÁ CONTR,ATÁçÃO

8. DAS OBRIGAçÔES DA CONTRÁTADA



PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTo DE rrcrrAçÃo - cpl,

ctdõiâiio
do Carajás

integralmente, em todos os seus atos.

B.10. Apresentar, no caso de pessoa jurídica, a cada pagamento, quando houver fornecimento de mão de

obra, a quitação para com a Seguridade Social (CND) e FGTS.

8.11. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas.

8.12. Não prestar declarações ou informações sem prévia autorização por escrito da CONTRATANTE a

!'êspeito do presente contrato e dos serviços a ele inerentes;

Realizar os serviços com pessoal, seus empregados, devidamente capacitados e registrados

segundo as normas da Lei ou terceiros devidamente contratados e habilitados pela CONTRATADA;

8.14. Manter equipe técnica para a prestação dos serviços, assistência técnica e manutenção, durante o

\- prazo de execução dos serviços;

8.15. Cumprir os serviços conforme disposiçôes do presente contrato;

8.16. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados à Prefeitura ou a terceiros, por ação ou omissão

no fornecimento do presente Contrato.

8.17. Prestar as informações e esclarecimentos sempre que solicitados pela Contratante.

9,1. Responsabilizar-se pela lavratura do contrato ou outro instrumento substitutivo se for o caso, com

base nas disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações.

9,2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação.

I 'r Acompanhar, controlar e avalÍar a prestação, através da unidade responsável por esta atribuição.

.. l,Jlar para que durante a vigência do contrato, seiam cumpridas as obrigações assumidas com a

Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na

prestação.

9.5. Serão considerados para efeito de pagamento os serviços efetivamente executados pela Contratada e

,.iprovados pelo setor responsável pelo recebimento.

10.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da

contratação é aquela prevista neste Termo de Referência.

.:lLiorado do Carajás, 28 de Março de 2O22. nlconenam iii§§iil'"|
624, (Ôtr @r*u.

RESPONSÁVEL
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9. DÂS OBRIGÁçÔES DA CONTRA"ÁIIITE

10. DAS tI{ E DAS AD}{INI§TRATIVAS
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ANEXO l - PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO)
pREGÃo ELETRôNIco Ne x)o«/z022-sRp
sessÃo púsLrce, - ---/--/2ozz, As ---H---MIN C--) HoRAs.
LOCAL: PREFEITURÂ MUNCIPAL DE F

'DENT]FICA O DA PROPONENTÊ
,,I iUE DE FÂNTÂSIA:
RÂzÃo socIAL:

cltP:
., E FONE:

CONTATO DA LICITANTE:

I ?OR EXTENSO:

CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSAVEL

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

lsatos i1zo.'P@c que lodotvejdnl, e saibon1.. o ínoo do STNHOR [ez Éto

Rua da Rio vermelho ' 0l - Centm - kn I00, CEP: 68524{00 - Eldoiâdo do CüÍsjás,?A

CNPI:
INSC. EST,:

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM O NÁOO
ENDEREÇO:

BAIRRO: CIDÂDE:
E-MÂIL:
FAX:
TELEFONE:

BANCO DA LICITANTE: CONTA BANCARIA DA LICITANTE:
N9 DA AGENCIÂ:

DESCRIÇAO MARCA QUANT. UNIDADE
VALOR

UNITÁruO
R$

ITENS

., rulpresa: ............................................ 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, kabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em

embalagens adequadas.

2 Validade da propostá: _ ( I dias.

j Prazo de inicio de fornecimento/execução dos serviços de acordo com o estabelecido no termo de referencia do edital

desse processo.

4 Que não possui como sócio, gerente e diretores. servidores da prefeitura municipal de _/uí e ainda cônjuge,

companheiro ou parente até terceiro grau.

5 Que o prazo de inicio da entrega de 48 horas mediante ordem de serviços dos produtos será de acordo com os termos

'hciecidos no anexo , deste edital a contar do recebimento, por parte da contratada, da ordem de compra ou documento

similar, na da Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás CEP: 68524-000 - Eldorado do Carajás/PA,

luf todos os equipamentos serão avaliados, sob pena de devolução de não aceite, caso não atenda a

descriminação do termo de referência do referido edital ou de má qualidade.

LOCAL E DATA

\

VALOR
TOTÂL RS
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ANExo rr - DECLARAÇÂO DE su;ErçÃo Às coNDrçôEs ESTABELECTDAS No EDTTAL E DE rrsExrsrÊrucre pE

FATos supERvENrENTEs rMpEDtrrvos DA HABILITAÇÂ0

pREGÂo Elprnôrurco Ne xxxx/2022-sRp

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

proponente, CNPI declara expressamente que se sujeita às condiçôes

r jiabelecidas 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.

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

,)rrprometa a idoneidade da proponente nos termos do ârtigo 32, parágrafo 2e, e artigo 97 da lei nq 8.666, de

21 de junho de 1993, e alterações subsequentes.

em, _de _2022.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

lsoios 4t 2r: 'paÉ que tados wionl e s,ibdnl. o fioo do 9,ENHop íe2 isto

Rua da Rio vermelho o 0l - CentÍo - km l0O. CEl,: 68524400 - Eldorado do CarajáVl'A

r ,,r EITURA MUNICIPAL DE 

-/UF

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

I
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Êtdiíiâtlo
do Carajás

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇAO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7S DA
CONSTITUIÇAO FEDERAL

pRecÃo rlrrRôNICo Ne xxxx/z0z z-sRp

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

inscrito no CNPI ne por intermédio de seu representante legal o(a) sr(a)

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

iiispôsto no inc. v do art. ne 27 da lei ne 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.

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

(data)

(representante legal]

l;Jo €m caso afiÍmativo, assjnalara ressalva acima

lsatos 41.20. 'PerÇ eLte lrdos yeiorr e sciboni . o o1ào do SENHOR íez Éta .'

Itua da Rio vermelho o 0l - CenlÍo - km l00, CEI,: ó8524-000 - ÊldoÉdo do CarujtulPA \
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ANExo Iv - oEcLeReçÃo nE ErenoReçÃo INDEnENDENTE DE pRoposrA. (MoDELo)

.,..o e lEtRôrvlco Na xxxx/z0zz-sRp

(identificação completa do representante da licitante), como representânte devidamente constituído de

(identificação completa da licitante), para fins do disposto no edital de licitação: PREGÃO fLEtnÔNICO trls

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

.i) A proposta apresentada para participar do PREGÃo ELETRÔNICO Nc )()Ofi/2022-SRP, foi elaborada de

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

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

ELETRÔNICo Ne x)ofi/z022-sRP, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

B) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do PREGÂO ELETRÔNICO Ns xxxx/2022-SRP

: '. ri informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO

ELETRÔNICO Ns )oOO(/2022-SRP, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

C) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, inÍluir na decisão de qualquer outro participante

potencial ou de fato do PREGÃo ELEIRÔNICO Ne rXXX/2022-SRP quanto a participar ou não da referida

' : :ação;

. , .:onteúdo dâ proposta apresentada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO Ne XXXX/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 ELE'TRÔNICo Ne xxxx/2022-SRP antes da adjudicação do objeto da referida

licitação;

.- E) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÂO ELETRÔNICO Ne XXXX/2022-SRP não

, no todo ou em parte, direta ou indiretãmente, informado, discutido ou recebido de qualquer inteBrante do

município de ul 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 firmá-la.

DE DE 2022

REPRESENTANTE LEGAL

lsoios 41 zo: "Pora qtE loclos vejonl, e soibonl . o nÉo do SENHoR íez isto

Rua da Rio vermelho '01 - CeotÍo - km 100, CtsP: 68524-000 - Eldorâdo do Carajá6/l'A
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ANExo v - DECLARAçÃo Do PoRTE DA EMPRESA (MICR0EMPRESA oU EMPRESA DE PEQUEN0 P0RTE)

pnncÃo rrrrnôNrco Na xxxx/2022-sRp

[Nome da empresa], [qualificação: tipo de sociedade {LTDA, S.A, etc.J, endereço completo, inscrita no cnpj sob o

l,:XXX], neste ato representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da carteira de identidade

l: [XXXX], inscrito no CPF sob o ne [IXXX], declara, sob as penalidades da lei, que se enquadra como

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

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

.-. nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4q do art. 3q da lei complementar na 123 de 1.4 de dezembro de

L

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 § 4q do art.

3q da lei complementar ne !23/06 alterada pela LC 147 /2014.

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

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

das vedações Iegais impostas pelo § 4q do art. 3q da lei complementar na 123/06 alterada p elaLC 147 /2014.

observações:

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

a 14 de dezembro de 2006;

,_, . a não apresentação destâ declaração será interpretadâ como não enquadramento da licitante como me ou EPP,

nos termos da LC ne 123 /2006, ol a opção pela não utilização do direito de trâtamento diferenciado.

LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME E ASSINATURA DO CONTADOR

INO CASO DE ME E EPP)

CPF: X)ü.XXX.XXX-XX
CRC:

isajcs 4i2o:'11(1tü que lr.jas r€jon",, e saíbafi. c n1!lc d. S-tu"ilo&,12 islc .'

Ruâ da Rio vermelho o 0l - CeDtÍo - km l00, CEI': 68524-000 - EldoÍâdo do Carâjás/PA

ü
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ANExo vI - DECLARAÇÂo DE IDoNEIDADE

Ao REDIGIR A eRESENTE DECLARÁÇÃ0, o pRopoNENTE orveRÁ uttLtzaR poRt,tulÁRto coM TIMBRE DA
PROPONENTE,

pnEcÃo Er,rrnôNrco Na xxxx/20?z-sRp

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

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

portador da carteira de identidade n4...................... e do CPF ne ......................., declara não ter

- -,:r-rido 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

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

com a administração federal, estadual e municipal.

EM, _DE _DE 2022

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

isaiüs 4121 'PüÉ.tüa !âCos i,.ejrfi í sçr5cni. r /xao sc SAiVirOil/iz isrô.'

lluâdaRio vermelho o 01 -Centro-km 100, CEI,:68524-000 Eldorado do Carajás[A
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ANExo vrr - DEcr,aneçÃo on cuMpRIMENTo Dos Rreulsrros DE HABILITAçÃo. (MoDELo)

pRncÃo rrsrnôNrco Ne xxxx/2o22-sRp

EM DE 

-DE 

2O2Z

IASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

lsáis§ 4l.rr. ?(,lú.tue lçi:las rrjafi, € taíban't . o ,iria cb St&5O &1/§ic .'

lluâ da Rio vermelho o 0l - Centro - km 100. CEI': 6E524-000 - Eldorado do CaraiáslPA

declara, em conformidade com a lei ne 1.0.520 /02, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este

certame licitatório na PREFEITURA MUNICIPAL DE _/UF - PREGÃO ELETRÔNICO Ne XXXX/2022-

SRP

N
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ANExo vrrr DECLARAçÂo DE NÃo vÍrucuro coru óncÂo púruco

, ,rÀpresa, 

--- 

portador do CNPI na- tendo como seu sócio

representante portadordoCPFns-declaro,paraosfinsquesefizerem
necessários, que não possuo vínculo, direta ou indiretamente, com a Administração Pública de Eldorado do

l:rajás-Pa ou, em conformidade com inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal.

EM, _ DE _ DE 2022.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPFJ

isaios 41.20 'PaÉ oue lodos lejont e sabdnl . íl otúo oo SENkCP Iez r$io ."

Rua da Rio vermelho " 0l - Cenlro - km 100, CEt,: 68524-000 - Eldorado do Carajás/l,A

'\
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ANEXO rX MTNUTA DAATA-DE REGISTRO DE PREÇOS DE PREÇOS Ne

PREGAO ELETRONICO NS
',r s _ dia(sJ do mês de 

-de 

dois mil e vinte e dois, O Município de Eldorado dos Carajás, através da

..'a Municipal de Eldorado dos Carajás, nos termos da Lei 8666/93 Lei ne 10.520, de 17 de julho de 2002,

publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2079, decreto Nq 7.89?,D823

DE IANEIRO DE 2013, DECRETO Na 9.488 DE 30 DE AGOSTO DE 2018 e das demais normas legais aplicáveis, em

face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico para Registro de Preços, SISTEMA Df,

AEGISTRO DE PREçO PARA FUTURA DE ÁQUISIÇÃO DE PEÇAS COM REPOSIçÃO E SERVIÇOS DE

NIANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR, AR CONDICIONADO, GELADEIRAS, BEBEDOUROS, FREEZER E

FRIGOBAR, tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa(s) cuia(s) proposta(s) foi classificada(s) em

primeiro lugar no certame supracitado.

As quantidade são estimadas e não constitui qualquer compromisso futuro pâra contratação, devendo ser

'rlr'egues apenas as quantidades solicitadas pela Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás, de acordo com a

necessidade da mesma, nos locais determinadas nas ordens de compras ou serviços. Empresa:

xxxxxxxxXxxxxXDüXXXXXX; C.N.P.I. nq xxxxxxxxxxxxxxx, representâda neste ato pelo(a) Sr(a).

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, C.P.F. ne X)oOüXXXXXX e R.G. ne IJOüXXXXXXX»o«.

ITEN

LTAUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREçOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses contados a partir da sua assinatura.

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a contratante não estará

obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços,

lrodendo fazêJo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de

qualquer espécie ao fornecedor, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preíerência de

fornecimento em igualdade de condições.

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o compromisso de

atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as

.r rdições estabelecidas, ficando suieito, inclusive, às penalidades legalmente cabÍveis pelo descumprimento de

quaisquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA TERCEIRÁ . DA UTILIZAçÃo DA ATA DE REGISTRo DE PREços

3.1 Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública

\iLrnicipal que não tenha participado do certame licitâtório, mediante préüa consulta ao contratante, desde que

llrrente comprovada a vantagem.

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não parüciparem do Registro de Preços, quando dese.jare fazer

uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestâr seu interesse junto ao Contratante, para q

lsolds 1L2o. 'poÍo eue toéas vejdnt, e gibofi.. o nloo do SíNHOR fez isto..'

Rua da Rio vermelho o 0l - Centro - kn 100, CEP: 68524400 - Eldorado do CarajáVPA

DESCR./ESPECIF. UNID. VL. UNIT VL TOTAL

e

QUANT.
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indique os possíveÍs fornecedores e respecüvos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata,

desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou

entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

:':iqrafo quarto: Os quantitativos referente as adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na

rotalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador

e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

CLÁUSULA QUARTA . DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

O recebimento, o local e o prazo de entrega do mâtériâ deverão ocorrer em de imediâto corridos acordo com as

:ricaÇões contidas na ordem de compras/serviço ou nota de empenho, de acordo com a necessidade e

.r,Leresse da secretaria solicitante podendo ocorrer em qualquer parte do município tanto na ária urbana quanto

na zona rural.

CIÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

1. Executadas e aceitas âs entregas, a CONTRATADA apresentará a Nota Fiscal, medição e Certidões no Protocolo

.io na Prefeitura Municipal de Eldorado do Caralás, CEP:68524-000, para fins de pagamento, mediante ordem

bancária creditada em conta corrente do fornecedor, a partir do 15s (décimo quinto) dia útil do mês subsequente,

conforme planejamento e disponibilidade financeira. As notas deverão ser entregues entre 15 a 30 de cada mês.

1.1. Os pagamentos serão realizados de acordo com o cronogrâma de desembolso (físico-financeiro) determinado

pela Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás, em se tratando de empresas declaradas como ME ou EPP no

r.rlc máximo de 30 (trintâJ dias para cada parcela da obrigação, e em consonância com a respectiva

disponibilidade orçamentária.

2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada das provas de regularidade para

com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal e relativa à Seguridade Social (CNDJ, ao Fundo de Garântia por

'- r.rDo de Serviço (FCTS) e à Justiça do Trabalho (CNDT), demonstrando situação regular no cumprimento dos

:rs sociais instituídos por lei.

3. A Prefeitura Municipal de Eldorado do Caraiás reservâ-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da

atestação, os serviços ou produtos fornecidos que não estiverem em perfeitas condições ou estiverem em

desacordo com as especificações apresentadas e âceitas.

4. A Prefeitura Municipal de Eldorado do Caraiás poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes

r r L,ltas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Pregão Eletrônico/SRP.

5. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de lÍquidação qualquer obrigação

financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de

pagamento.

5.1 - Nos casos de eventuais antecipaçÕes de pagamentos, Íica convencionado que será aplicado o percen

lsarios 4\2o 'Paré Cüe lcdcs *)ont e soib<rfi. a ô1oo cio S|NHOR íez lsto

Rua da Rio veÍmelho o 0l - Centro - knr 100, CEP: 68524-000 - Eldorado do Carajás/PA
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. -,6 (dez por cento) de desconto sobre os valores disponibilizados.

6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante vencedora não tenha concorrido de alguma

forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo Prefeitura Municipal de

9ldorado do Carajás entre a data âcima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será a

EM=lxNxVP

Onde:

EM = Encargos morâtórios;

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

'l - Valor da parcela a ser paga.

1-, I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

I = [rx)/36s => l = (6/100)/365 => I=0,0001644

TX = Percentual da taxa anual = 6010.

6.1 - A compensação financeÍra prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.

. JLILA SEXTA . DAS CONDIçÔES DE FORNECIMENTO

.-i :xecução dos serviços ou fornecimento de produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido dos

serviços.

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a

.:.rtr.ega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento, observando as normas e

giições constántes no Edital, no Termo de Referência e nesta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAs PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do obieto do Pregão Eletrônico para Registro de Preços, a Administração da

\J entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes sançôes:

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via oÍício, mediante contra recibo do representante

.cgal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis parâ que a empresa licitante apresente

iustificativas para o atraso, que só seÉo aceitâs mediante crivo da Administração;

II - multa de O,1o/o (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações

estabelecidas, até o máximo de 100/o (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo

náximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oÍicialmente;

I nrulta de 10oó (dez por cento) sobre o valor do material não entregue, no caso de inexecução total ou parcial

do obieto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem

embargo de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do

objeto o qual foi registrado os prazos.

Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05

reiiico) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes

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

-a *.
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licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não fornecer ou prestar serviços, deixar de

entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da

- r:cução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se

de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser

aplicadas juntamente com as dos incisos "ll" e "lll", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo

nr-ocesso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

'irtb Terceiro - Se a multâ for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,

;esponderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela

AdministraÇão ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da

entidade contratânte, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período,

.em prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominaçôes legais.

CIÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENT0 DE PREÇOS: Quando, por motivo superveniente, o preço registrado

tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:

8.1 Convocâr o contratâdo visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo

mercado;

.:i.2 Frustrada a negociação, liberar o contrâtado do compromisso assumido;

8.3 Convocar os demais classificados para conceder igual oportunidade de negociação.

8.4 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o classificado, mediante oferta de

justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

q 5 l-iberar o contrâtado do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as

, ,-rLivas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de compras;

8.6 Convocar os demais contratados para conceder igual oportunidade de negociação.

8.7 Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Registro de

Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

8.8 Em caso de desequilíbrio da equação econômico-Íinanceira, será adotado o critério de revisão, como forma de

restabelecer as condições originalmente pactuadas.

8.9 A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a

ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em

maloração de seus encargos.

8.10 Em caso de revÍsão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior,

.everá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de

memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessâda.

8.11 Dentre os fatos enseiadores da revisão, não se incluem âqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo

caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, be
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:lIcofrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de

;eajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supere o

prazo de um ano.

8.12 Não será concedida a revisão quando:

8.13 Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;

it.14 O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva

ou após a finalização da vigência da Ata;

8.15 Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte

interessada;

8.16 A parte interessada houver incorrido em culpa pela maioração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse

ioiro, a preüsibilidade da ocorrência do evento.

CLÁUSULA NONA . DAS CONDIçÔES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

O recebimento do objeto constante da presente ata esú condicionado à observância de suas especificações

técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado

'írontratante.

,,,,3iaÍo Primeiro: Os serviços ou produtos deverão ser de ótima qualidade, e deverão ser executado ou

fornecidos no meio de comunicaçâo constante na ordem de serviços, ordem de compras ou nota de empenho,

acompanhados das respectivas notas fiscais;

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte formâ:

I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade dos serviços ou

produtos com as especificações constantes da proposta da empresa.

lI - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos serviços ou produtos e sua consequente

aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias

úteis após o recebimento provisório.

CIÁUSULA DÉCIMA - Do CANCEUTMEI{TO DA ATA DE REGISTRO DE PREços

- t olnecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo

específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

A pedido, quando:

I. comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força

maior;

-. o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de

mercado dos insumos que compõem o custo do serviços.

lll. Por iniciatÍva do Ministério da Justiça, quando:

IV. não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no

mercado;

perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
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VI. por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;

vll. não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;

\/ÍTI. não comparecer ou se recusar a retirâr, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro

Je Preços;

lX. caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de

Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUToRIzAÇÂo PARA AQUISIÇÂ0 E EMISSÃ0 DAS oRDENS DE C0MPRA
. ,II SERVIçOS

- ,..isiçóes do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela contratante.

Parágrafo Único: A emissão das ordens de serviços ou ordem de compras, sua retificação ou cancelamento, total

= ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante.

CLÁUSUIA DÉCIMA SEGUNDA . DoS ACÚSCIMOS E SUPRESSÔES

O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estârá obrigado a fornecer, quando solicitados, quantitaüvos

. "lperiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até 250/o (vinte e cinco por cento) de acordo

com o § 1p do art.65, da Lei ne 8.666/93.

Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na

razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.

-'-rágrafo Segundo: A supressão dos serviços ou produtos registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial, a

.r o da Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4e do artigo 15 da Lei nq 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREçOS E LOTES DOS ITENS DE FORNECTMENTO OU SERVIçOS

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de Preços.

Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$1, serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses,

\/ ):tado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

üLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAs 0BRIGAÇÔES Do FoRNECED0R

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital, Termo de referência e ata de

registro de preços, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. DAs 0BRIGAçÕES DA CoNTRATANTE

-cão obrigações do contratante, as constantes no edital, termo de Referência e ata de registro de preços:

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(sJ Fiscal(ais)/Fatura(s) dã contratada, após a efetiva

entrega dos produtos e emissão do Termo de Recebimento.

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto licitado por intermédio do fiscal especialmente

designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

] J LTSULA DÉCIMA sExTA - DAs DIsPosIçÔEs FINAIS

,-gram esta Ata o Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços e a proposta da empresa classificada em

1q lugar.

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disp
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constântes das Leis ns 8.666/93 e 70.520 /2002 e demais normas aplicáveis.

i'àrágrafo Segundo: A publicâção resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensâ oficial, condição

indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas

administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de Eldorado dos Carajás, com exclusão de

qualquer outro.

.. por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma,

na presença das testemunhas que também o subscrevem.

Eldorado dos Carajás - PA, em 
- 

de 

- 

de _.

PREFEIl'URA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CARAJÁS

CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
CNPJ N"

CONTRATADA
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ANEXO X MINUTA DE CONTRATO

O Município de Eldorado dos Carajás, através da Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás, neste ato

'lenominado contratante, com seguinte endereço Rua da Rio vermelho e 01 - Centro - km 100, CEP: 68524-000,

irldo pelo Sr.a Prefeita Municipal Iara Braga Miranda, e de outro lado a empresa

ilrscrita no CNPJ (MF) sob o n.q estabelecida doravante denominada

simplesmente contratada, neste ato representada por 

- 

portador da Cédula de Identidade n.a

e CPF (MF) n.e celebram o presente contrato, do qual serão partes integrantes o

edital do Pregão Eletrônico n.e 

-f 
.- e a propostã apresentada pela contratada, sujeitando-se o contratante e a

r),)tratada às normas disciplinares das Leis na 8.666/1993 e 10.520 /2002, Decreto 10.024 de 20 de Setembro de

._ 2019 e suas alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA . DO OBJETO

1. O presente contrato tem como objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA DE

AQUTSTçÃO DE PEçAS COM REPOSTÇÂO E SERVIçOS DE MANUTENÇÃO EM CENTRÂIS DE AR, AR

r,,il)ICIONADO, GEIIIDEIRAS, BEBEDOUROS, FREEZER E FRIGOBAR.

1. Os preços dos serviços são aqueles constantes da Planilha apresentada pela contratada, sendo que o valor total

do contrato é de R$

2. Os quantitativos indicados na Planilha constante do Anexo I do edital do Pregão Eletrônico são meramente

,.itivos, não acarretando à Administração do contratante qualquer obrigação quanto a sua execução ou

--..:,..:1lIO.

3. As despesas oriunda do presente contrato correrão por conta da dotação orçamenlária: XXXXXXXXXX§

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS

. - 1. A CONTRATADA ficará obrigada cumprir os prazos apresentados em sua proposta e aceitos pela administração

para execução dos serviços, contâdo do recebimento da autorização de serviço expedida pela Prefeitura de

ijldorado dos Carajás.

2. Eventuais fornecimento deverão ser iniciâdos em de imediato para a entrega a contar da notificação da

fiscalização do CONTRATANTE, sem prejuízo de outros serviços autorizados para execução

CIÁUSULA QUARTA . DO AMPARO LEGAL

I A lavratura do presente contrato decorre da realizaçáo do Pregão Eletrônico realizado com fundamento na Lei

. ü.520, de 17 de .iulho de Z00Z e na Lei ne 8.666/93 Decreto 10.014 de 20 de Setembro de 2019.

CLÁUSULA QUINTA - DA ExECUçÃo Do CoNTRAT0

1. A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos

preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria Ceral dos Contratos e as

's'.ões de direito privado, na forma do artigo 54 da Lei n.e 8.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 55,

. , rresmo diploma legal.

CLÁUSULA SEXTA - DA vIGÊNCn E DA EFICÁCIA
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1. A vigência deste contrato serâ 
--/-/- 

à 

-/ 
-/ 

-, 
contados da data da sua assinatura, tendo

início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

CLÁUSULA SÉTIMA. DOS ENCARGOS DO CONTRATÂNTE

1. Caberá ao contratânte:

1.1 - permitir acesso dos técnicos da contratada às instalações do contratante para execução dos serviços

constantes do objeto;

r a ' prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitádos pelos técnicos da contratada;

-eJeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as especificaçôes constantes do

Anexo I do editâl do Pregão eletrôntco n.o 

-/ 
----

1.4 - impedir que terceiros executem os serviços objeto deste contrato,

:.-, 1.5 - solicitar que seia refeito o serviço que não atenda às especificações constantes do anexo i do edital do

, -.gão n.' 

-/- 
e conforme cronograma da secretaria requisitante.

..b - atestar as faturas correspondentes e supervisionar o serviço, por intermédio da secretaria de serviços gerais

do contratante.

CLÁUSULA OTTAVA. DOS ENCARGOS DA CONTRÂTÀDA

1. Caberá à contratada:

1.1 - responder, em relação aos seus técnicos, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, tais

aomo:

aJ salários;

bJ seguros de acidente;

cl !axas, impostos e contribuições;

I 
.',1.'nizações;

-- ., i ales-refeição;

0 vales-transporte; e

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

7.2 - manter os seus técnicos suleitos às normas disciplinares do contratante quando em trabalho no órgão,

,oiém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;

i.3 - manter os seus técnicos identificados por crachá, quando em trabalho no órgão, devendo substituir

imediatamente qualquer um deles que seia considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do

contratânte;

1.4 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretame[te aos móveis, e outros bens de propriedade do

.ontratante, quando esses tenham sido ocasionados por seus técnÍcos durante a prestação dos serviços alvo deste

contrato;

1.5 - arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus técnicos no

recinto do contratânte;
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- reparâr, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços

efetuados referentes ao objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou

dos materiais usados;

7.7 - refazer os servíços que forem rejeitados no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da

,:ornunicaçâo;

1.8 - usar a melhor técnicâ possível para a execução dos serviços objeto deste contrato;

1.9 - submeter à fiscalização do contratante de todos os veículos a serem empregados nos serviços antes da sua

execução;

1.15 - comunicar à secretaria de infra estrutura e obras do contratante qualquer anormalidade de caráter

irrgente e prestâr os esclarecimentos julgados necessários;

r-z i.16 - manter-se em compatibilidade com as obrigâções a serem assumidas e com todas as condições de

habilitação e qualificação exigidas neste contrato durante toda a execução do contrato.

cLÁusuLA NoNA - DAS OBRTGAçÔES SOCTAIS, COMERCIAIS E HSCAIS

1. À contratada caberá, ainda:

assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na

.. L,islação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não

manterão nenhum vínculo empregatício com o contratante;

1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação

específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no

decorrer do desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência do

contratante;

1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas a este contrato,

\r' originariamente ou vinculados por prevenção, conexão ou continência; e

1.+ - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução deste

-1).ltrato.

2. A inadimplência da contratada, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a

responsabilidade por seu pagamento à administração do contratante, nem poderá onerar o objeto deste contrato,

razão pela qual a contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o

contratante.

1i:'ULA DÉCIMÂ. DAS OBRIGAçÔES GERAIS

l.. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

1.1 - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do contratante

durante a prestâção dos serviços, obieto deste contrato;

l.Z - é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver

r)révia autorização da Administração do contratante;

1.3 - é vedada a subcontratação de outra empresa para a prestação dos serviços obieto deste contrato
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1.4- Arcar com todas as revisões durante a garantia.

crÁusure oÉcrrrrA PRIMEIRA - Do AC0MPANHAMENTo E DA FrscAlrzAçÃo

'\ erecução dos serviços obieto deste contrato será acompanhada e fiscalizada por do contratante, designado

para esse fim.

2. O servidor do contratante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos

serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

? As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representânte deverão ser solicitadas a

i,::e competente da Prefeitura Municipal de Eldorado dos Caraiás, em tempo hábil, para a adoção das

.ri.rdidas convenientes.

4. A contratada deverá manter preposto para representá-la durante a execução deste contrato, desde que aceito

pela administração do contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. DA ATESTAçÃ0

I A atestação da execução dos serviços caberá à servidor do contratante designado para fim representando o

contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCETRA - DA DESPESA

1. As despesas decorrentes do fornecimento do objeto licitado correrão por conta da Dotação Orçamenúria

Própria do(sJ Órgãos que compõe a Administração Publica Municipal

.- L.IUSULA DÉCIMA QUARTA - DO PAGAI{ENTO

1. Executados e aceitos os serviços, a contratada apresentará a Nota Fiscal/Fatura no Setor Financeiro da

Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás, situado na Rua da Rio vermelho e 01 - Centro - km 100, CEP:

68524-000, para fins de liquidação e pagamento, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque

',,rrl ao fornecedor, até o 304 (trigésimo) dia útil contâdo da entrega dos documentos.

./ contratante reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços executados não

estiverem de acordo com a especificação apresentada e aceita.

3. O contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações

devidas pela contratada, nos termos deste contrato.

1.. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação

financeira e previdenciária, sem que isso gere direito a alteração de preços, compensação financeira ou aplicação

de penalidade ao contratante.

5. O prazo de pagamento da execução dos serviços será contado a partir da data final do período de

adimplemento de cada parcela.

' Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma

(, ii)a para tanto, Íica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo contratante, entre a data

acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a aplicação da

seguinte fórmula:
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- xNxVP

onrie:

EM = Encargos moratórios;

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

VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;

= Índice de compensação financeira, assim apurado:

r = Tx ==> r = [6/100] ==> I= 0,00016438

365 365

TX - Percentual da taxa anual = 60lo

5.2 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída na fatura do mês seguinte ao da ocorrência.

Il pagamento mensal dos ser'/iços somente poderá ser efetuado após a apresentação da nota fiscal/fatura

a.cstada por servidor designado, conforme disposto no art. 67 da Lei n.e 8.666/93, e verificação da regularidade da

licitante vencedora iunto à Seguridade Social - CND e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - CRF.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA ALTERAçÃO DO CONTRATO

1. O presente contrato poderá ser alterado caso haja interesse da administração, nos casos previstos na Lei n.q

: .-i6/93, desde que haja interesse da Administração com a apresentação das devidas lustificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA sExTA . DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

1. No interesse da Administração do contratante, o valor inicial atualizado deste contrato poderá ser aumentado

ou suprimido ato o limite de 250lo fvinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1e e 2q, da

Lei n.e 8.666/93.

: - A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou supressões que se

fizerem necessários; e

1.2 - nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, exceto as supressões

resultantes de acordo entre as partes.

CLÁUSULÂ DÉCIMA SÉTIMA - DAs PENALIDADES

: t.aso iniustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das obrigações estabelecidas no contrato

sr,eitará a contratada à multa de 0,5o/o {zero vírgula cinco por centoJ por dia e por ocorrência, até o máximo de

10%o fdez por cento) sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma

vez comunicada ofi cialmente.

2. Pela inexecução total ou parcial do obieto deste contrato, a administração do contratante poderá, garantida a

,,, .'",ia defesa, aplicar à contratada as seguintes sanções:

2.1 - advertência;

2.2 - multa de 100/o (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do obieto

contratado, recolhida no prazo de 15 fquinzeJ dias corridos, contado da comunicação oficial;

2.3 - suspensão temporária de participar em licitaçâo e impedimento de contratar com a Administ

-i.iITRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
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2.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os

motivos determinantes da punição ou até que seia promovida a reabilitação perante a própria autoridade que

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a administração do contratante pelos

,r,ts resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

-. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a contratada estará sujeita às penalidades tratadas nos itens 1 e

2 desta cláusula:

3.1 - pelo atraso na execução dos serviços, em relação ao prazo proposto e aceito;

3.2 - pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execução dos serviços, que vier a ser

,..ieÍtado, caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo de 5 (cincoJ dias úteis, contado da dâta da reieição;

e

3.3 - por recusar reíazer qualquer serviço que yier a ser re.ieitado caracterizada se a medida não se efetivar no

prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de rejeição.

4. Além das penalidades citadas, a contratada ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no cadastro

,le fornecedores do contratânte e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.s

8.666/93.

5. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justiÍicado e aceito pela administração do

contratante, em relação a um dos eventos arrolados no item 3 desta cláusula, a contratada ficaá isenta das

nenalidades mencionadas.

sanções de advertência, suspensâo temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a

. ir:ministração do contratante, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública

poderão ser aplicadas à contratada iuntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem

efetuados.

CLÁUSULA DÉCIMA omÂvA. DA REscIsÂo

1. A inexecução total ou parcial deste contrato enseia a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei

n.e 8.666/93.

1.1 - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o

contraditório e a ampla defesa.

2. A rescisão deste contrato poderá ser:

2.-] - determinada por ato unilateral e escrito da administração do contratante, nos casos enumerados nos incisos

I a XII e XVII do artigo 78 da lei n.e 8.666/93, notificando-se a contratada com a antecedência mínima de 30

(trinta) dias corridos;

2.2- amigâvel, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a administração do contratante; ou

2.3 - judicial, nos termos da legislâção vigente sobre a matéria.

./\ rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da

:r r toridade competente.

CLÁUSULA DÉCIMA NoNA - DA VINCUllIçÂo Ao EDITAL E Á PRoPoSTA DA CoNTRATADA
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1. Este contrato fica vinculado aos termos do Pregão Eletrônico n.e _/- e aos termos das propostas da

c3ntratada.

CLÁUSUII\ VIGÉSIMA - DO FORO

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente,

serão processadas e julgadas no Foro da cidade de Eldorado dos Caraiás, com exclusão de qualquer outro, por mais

privilegiado que sela.

?. E, para firmeza e validade do que foi pâctuado, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e

oi lra, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes,

contratante e contratada, e pelas testemunhas abaixo.

Eldorado dos Carajrás - PA, em de 2022

CONTRATADA

2
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