
: i'ado PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJAS
DEPARTAMENTO DE LIC ITACÃOdo Caraiás

EDITÁL PRE§ÃO EI.E'TRONICO PÀRA COMPRAS

PREGÃO ELETRÔNICO N9 9/2O22-OO7 FMS
P}IOCESSO ADMINISTRATIVO N9 9 / 2022.007 FMS
DAr^ DE ABERTURA: 2B/O2/2022
il{{}Dii DE DISPUTA: ABERTO

O [4IINICÍPIO DE ELDORADO DOS CARAJÁS, TORNA PÚBLICO, PARA CONHECIMENTO DOS ÍNTERIS§ITI

QUrr A PREFETTURA MUNTCIPAL, REALTZAR1í LTCITAçÂO, NA MODALIDADE PREGÀO, \.1 !')r.
EI,F]1'ITÔNICA, COM CRITÉRIO DE IULGAMENTO MENOR PREçO POR ITEM, NOS TERMOS DA LEI N I O,.

DE 17 DE IULHO DE 2002, DO DECRETO Ne 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019, A LEt Ne 8.666, rlE 21 r,.
IUI\]HO DE 1993, E AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL. LEI COMPLEMENTAR Nq 123,/(}I'
t1-l2ot4, SUBSIDIARIAMENTE, PELA LEI Ne 8.666193 E DEMAIS LEGISLAçÀO, SOB AS C{)\ntr'.
TSTABELECIDAS NESTE ATO CONVOCATÓRIO E ANEXOS.

üs rrabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a rnierçar,)
monitoràmento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página (.le[rôir
www.portaldecomoraspublicas,corh.br. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coorrlenar
processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pela sua eqLi,

responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da proposta ci
os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de h;tbiiit.r.
receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver- sui dr:ci.:
indicar o vencedor do certame; condtrzir os tmbalhos da equipe de apoio; e encaminhar o proccsso de,, rl:rnri,i
instnrÍdo a autoridade responsável pela adjudicação e propor a homologação.

óRcÃos rrurrRrssA"Dos:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E FUNDO MUNICIPAI, I]I
SAÚDE

DATA E HORÂ DE INICIO DAS
PROPOSTAS:

12H:00M DO DlAl4/02/2022 (HORARIO DE BRASIl.lrt.)

Ü,{TA E HORA LIMITE PARA 12 H: 00 M DODtA23/02/2022 (HoRARlo DE BRASil,lAl
IMPUGNAçÂO:

DA'L'I E HORA FINAL DAS PROPOSTAS: 08 H:00 M DO DIA 28 02 2022 HO RIO DE BRASILIA
DATÂ DE ABERTURA DAS PROPO

SESSÃO PÚBLICA: 08 H: 01 M DC DIA 28 0z 2022 HORARIO DE BRASIi14
LOCAL:

VALOR O SIGILOSO

MODO DE DISPUTA
ABERTO

1, DO OB'ETO.

l.t. {., (,bjeto da presente licitação é a escolha Ca proposta rÍrais vantrjí)\-r pâr3 AQUISIçIÍO Dí'. , :

':.STíNADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ELDORADO DO CARAI,\S :i;' .

PROPOSTA DE AQUI$ÇÂO DE EQUIPAMENTO, MATERIAL PERMANI]N I]

1,2 455.597 oOO.12 10-08. MINISTERIO DA SAÚDE.

iscids 41?o 'pdta qué todos tejor: ,! 5ai5t\: a rrr. 
'-r!) -qt;r
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1.2. A licitação será dividida em ITENS, conforme tâbela constante do Termo de Referência, facultar do-s,

iicitante a participação em quantos itens Íbrem de seu interesse.

1.3, O critório de iulgamento adotado será o menor preço do ITEM, observadas as exigências cunir iir( r ,

Edit:ll e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. DO CREDENCIAMENTO.

2.1. 0 Credenciarnento é o nível básico do Registro Cadastral no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS que rrer'nrir

parlr(,r\.r!àu dos interessados na modalidade LICITATÓRIA PREGÃO, em sua FORMA ELETRÔNl(:4.

2.2. 0 cadastro deverá ser feito no Portal de Compras Públicas, no sítio wvyt.pt»'talderornltrusoit b l).,,..:. t:

2.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitairte irL rl,-

rei)i(,s.irtante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações rnL-r.rrt . ,,

Plegii o.

2.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu norl're, âs\i,,iL(, ('orl

firnres e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretanlcnte ou i)or':
represerltântc, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidatie prorr r)l(,i'

iicitacão por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por tercei rrr

2.5. É de respon sabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no PORTAL DE COMPit; '

PUBLICAS e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informaçâo, clevendo ,r|o1,,r,.'

;lredÍatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqurles sr, 1or,r.

desatualizados.

2.5.1.A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassiíicação no moiirt,nL

lr.r lr ilrtaçáo

3. DA PARTICIPAçÂO lt0 P§§irO..,:'§.::r:,. 'r .-:.'.-'r:;':: ..-t:,:r. ' '....:i,1'

3.1. Po(lerão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o oi)j,,Lo (,, ,

licitaÇâo, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS.

3.2. Seríl concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte. p]r

socieclades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei ne 11.488, de 2007, para o microemprcenrl.'r

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

3.3. NÂO PODERÂO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÂO OS INTERESSADOS:

3.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma dâ legislação i ilr i

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

3.3.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressôs para receber cill! I ,

responder administrativâ ou iudicialmente;

3.3.4. Que se enquadrem nas vedações previstâs no artigo 9e da Lei nq 8.666, de 1993;

3.3.5. Que estejam sob íalência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolLrção oLr liq, rid a r i,

3.3.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

lsaias 41.20 'Pa@ q e todosr4an. e fib{}r..a mioo'c Si,\rial
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lei e neste Edital.

4. DAAPRE§ET{T

3.3.7. Organizações da Sociedade Ciül de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição [Acrii'dão rr'

7 4 6 / 207 4-T CU -Plenário).

3.4. COI\4O CONDIÇÂO PARA PARTICIPAçÂO NO PREGÂO, A LICITANTE ASSINALARÁ "SIM" OU "NÂO" E''1 CA \I

PRÓPRIo Do SISTEMA ELETRÔNICo, RELATIVo ÀS SEGUINTES DECLARAçoES:

3.4.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3' da Lei Complementar ne 123, de 2006, estando al-.t:, .,

usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts.4Z a 49;

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

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

3.4,1,2, Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de peqrren;,

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

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

porte.

3.4.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

3.4.3.Que cumpre os requisitos para a habilitâção definidos no Edital e que a proposta apresentadr estii r!..

conformidade com as exigências editalícias;

3.4.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua hâbilitâção no certame, ciente da obrigatoriedade dt. rlecrar'., ,

ocorrências posteriores;

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

16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7', XXXIII l
Constituição;

3.4.6.Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP : rr '

de I6 de setembro de 2009.

3.4.7,Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante orr lorca,.

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

3.4.8. Apresentar o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores. SICAF. funto a documentação (,,

habilitaçâo devidamente atualizado sem pendencias.

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

AçÂo.

4.1. Os licitantes encaminharãq, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitântement(' corn (,:

documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até.i (1atr r

horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etafr -,
envio dessa documentação.

4.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por mer{r .:i

chave de acesso e senha.

tscics 4120 'paía que todas vgor: e soil-'o'r c,:i:-.r''
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1.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitaçrio, ari.

que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § Le da LC nq 1,23, de 2006.

4.4. Incumbirá ao Iicitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública d,r Pregãr

íicanclo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer rncns.r, c

e.nitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

4,5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os docunreni(),

habilitação anteriormente inseridos no sistema;

4.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentii(ias, c .r.,

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

4.7. 0s documentos que compõem â proposta e a habilitação do licitante melhor classificado sor)e rte !( r 
'

r- disponibilizados para avaliação do(a) Pregoeiro(a) e para acesso público após o encerramento do envio di, lanrr..

5. DO PRf,EN

5.1. O L1CITANTE DEVEú ENVIAR SUA PROPOSTA MEDIANTE O PREENCHIMENTO, NO SISTEI\{A EI,]i'I'RÔN 
' 

i

IIOS SEGUINTES CAMPOS:

5.1.1. Valor unitário e total para câda item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda correrte nar i( nilii

5.1.2.Descrição detalhada do obieto, contendo as informações similares à especificação do 'l'errno

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

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

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

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos p revid enciá rios, tr';: ralh i: r

ilillutários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento rlos lrer-

serviços.

_ 5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva respons.rbriiii.,, .

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

outro pretexto.

5.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (Noventa) DIAS, a contar da data de sua apre\eirtll-i

5.6.0s licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratarr.

públicas, quando participarem de licitações públicas;

j.7. Será desclassificada a empresa que apresentar identificação da empresa tais corno razão soci;rl rrLr rr,r

nrrfasia que venha indicar a mesma,

6. DA AB§RrURA DA,rE§§1prS,{§§wl.Q.-D§§§*gsrAsE roR"rÍulllçÃo DE ulNCES.

6.1. A abertura da presente licitação dâr-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horrlr-i,

lrrL r I indicados nesle Editâ1.

lsdios 412o 'porc qoe todas velon-'. e síi!.rrr o /r.:o á: Sli..rtair 1..'
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6.2. 0[a) Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadâs, desclassificando desde logo aquelas que nij{) esteii],]

em conlbrmidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenhâm vícios insanáveis ou nào aprr\(,!rt.'

especificações técnicâs exigidas no Termo de Referência.

6.2.1, Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.2. A desclassificação será sempre fundamentâda e registrada no sistema, com acompanhamento em ren) l
real por todos os participantes.

6.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contr;irio, lr,r,i.

a efeito na fase de aceitação.

6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participur:io tll ;

tle lanr:es.

v 6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o(al Pregoeiro(a) e os licitantes.

6.5. Iniciada a etâpa competitiva, os licitântes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistc)

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

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

6,6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão ,,

reglas estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior iro úllii ,

por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. 0 intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em |ellçrir, .

lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 50 (cinquenl;.'

REAIS.

6.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segrrndos r

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

descartados pelo sistema os respectivos lances.

6.10. Será adotado para o envio de lances no nreqão eletrônico o modo de disputa "ABERTO. ern qu(,,

Iicitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

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

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertâdo nos úlümos dois minutos do período de drrraçã()

sessão pÍrblica.

6.12. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocoIi , i
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso rle lair, r'

intermed iários.

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

âutomâticamente.

lsa@s 41 2o 'Poro que todos v4o/n e scib<1.', o ,:áô i:-' ,§t,rii
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6.14. Encerrada a fase competitiva sem que ha.ja a prorrogação automática pelo sistema, poderá a 1.r-ego|

assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, enr prr) ,

conseruçio do melhor preço.

6.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores der,:r;irr

desconsitlerados pelo(a) Pregoeiro(aJ.

6.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e rcÍli:jIr-r,

prirnciro.

6.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor tlo nrrr ,

lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.18. No caso de desconexão com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do Pregão, r'sist|r

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

6.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeira persistir por tempo superior a dez rrrinutos

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

pârticipantes do certame, publicada no Portal de Compras l)iib,rL .

htt n : /,/www.DortaldecomDrasDublicas.com.br, quando serão divulgadas data e hora para a sua re.)l i, rri

será reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo[a) Plegocifo[a' .

participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

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

6.21. En relação a itens não exclusivos para particÍpação de microempresas e empresas de pequeno por[e, tl .:

vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do por-tr

entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de peqLrL no i,r
participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de ma,or pr,,

v assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts.44 e 45 da LC ne 12ii, de 2{)(tr:

reguiamentada pelo Decreto nq 8.538, de 2015.

6.22. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontr-xre|i

faixa de até 570 (cinco por centoJ acima da melhor propostâ ou melhor lance serão consideradas empata(lâs col

primeira colocada.

6.23. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oÍi:rta pai-r

desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cincoJ minrt,,:.

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

6.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se malliÍêstt.

l)razo e5^tabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte (lLr(. ...

encontrem naquele intervalo de 5olo (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercÍcio d,r nrt,sn:,

direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

lso,as 41 20 'Pota qúe tados v4an.. ? sróorl o,?rê úi-. SiÀt'ir;i

Ruê da Rjo vermêlho o 01-Centro- km 1oo, CEP: 68524-ooo- Eldorâdo do Cârãjás/PA



"i .i1. PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTO DE LICITACÀO

{.

do Carqjás

6.25. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte qLrc \.

encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas paia t1u,,

id entifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

6.26. Quando houver propostas beneficÍadas com as mârgens de preferência em relação ao produto estr:ingei, (

clitério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preierêncr r

corrforme regu]amento.

6.27, A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificaçâo, de maneira i; .

só poderá haver empate entre propostâs iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase íechaC;r .l
modo de disputa aberto e fechado.

6.28. llavendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto Io Art. l

\-/ § 2!r, da LEI Ns 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:

6.28.1. Produzidos no país;

6.28.2. Produzidos por empresas brasileiras;

6.28.3. Produzidos por empresas que invistâm em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.28.4. Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei p.,

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

prevrstas na Iegislação.

6.29. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as l,t'op()>, .

empatadas.

6.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o(a) pregoeiro(a) deverá encaminhar, pelo sister:,,

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

proposta, vedada a negociação em condições dÍferentes das previstás neste Edital.

\/ 6.30.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licit:intes.

6.30.2. O(a) pregoeiro(a) solicitârá ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (DUAS) horar, en,.,r

proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o .aso, (li,:

(locumentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e;:;
apresentados.

6.31. Após a negociação do preço, o(a] Pregoeiro(al iniciará a fase de aceÍtação e iulgamento da proposta.

7, DA ACEITABII.IDADE

7.1. Encerrada a etapa de negociação, a pregoeira examinará a propostâ classificada em primeiro lugar clrr;tl]r,

adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste F.iii

e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do aÍt.7e e no § 9q do art. 26 do Dccrei(l

t0.t'24 /2019.

iaaitês 4: ?o 'Pa:c ere lc.Yci r4"i: . ;:r :'
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7.2, Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preç, nr.,.,,.

tixado (Acórdão ne 1455/201,8 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível do proilr ,,

(cinquenta por cento Jart.48, inciso II, l'a lei:8666.

7.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisrir ios or ii.

valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos clos rcspec.,

encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto rlrranti,r .r

refenrem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie â par-cela ,,

t otalidade da remu neração.

7.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a ldgali. :,.1,'

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

v 7.4. Nâ hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realízação de diligências, com vist. i

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

no mínimo, VINTE E QUATRO HORAS DE ANTECEDÊNCIA, e a ocorrência será registrada em ata;

7.5. 0(a) Pregoeiro(a) poderá convocar o licitânte pâra enviar documento digital complementar, por n'rei() ,:,

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

7,5.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogâdo pelo(a) Pregoeiro(a) por solicitação escrita e justiticac r

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

7 ,5.2, Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo(a) Pregoeiro(a), destacam-se os que contenhr r:

características do material ofertado, tâis como marca, modelo, tipo, fatrricante e procedência, alénr rle orr

informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por mcio elerri\nicr

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

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta,

\r 7.5.2.1. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condiçÕes indisi-.ensár,,r:r'

realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessári rs a, s. ..

perfeito manuseio, quando for o caso.

7.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta ou l:rL'
sullsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

7.7. Havendo necessidade, o(a) Pregoeiro(al suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário 1ri,r,

; sua continu idade.

7.8. O(a) Pregoeiro(a) poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao liritrnte (l

apresentou o lance mais vantaioso, corn o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a neg()[laçar(] r

condiçôes diversas das previstas neste Edital.

7.8.1.Também nas hipóteses em que o(a) Pregoeiro(a) não aceitar a proposta e passar à subsequent,l, po(tí ,

negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

7.8.2.A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelo,,^ demais- licitarrtr,.s

lsaics 41.?o:'Pora que ta,losvEafi {,so/bor) o rr;ú (rr) íarl\r-rar
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7.9. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, semr)m (t!ri

ilroposta não for aceita, e antes de a Pregoeira passar à subsequente, haverá nova veriíicação, pelo si'.ir:n,.:,

eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC na 123, de 2006, seguindo-se r ,liscii,

:ntcs estabelecida, se for o caso.

7.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o[a) pregoeiro(a) verificará a habilitação dc Iicir.l

observatlo o disposto neste Edital.

8.DAHABil.TTAçÃO . ..
8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta cl.rssifir r,

enr primeiro lugar, a pregoeira verificará o eventual descumprimento das condiçõcs de par rcrr, ,

especialmente quanto à existência de sanção que impêça a participação no certame ou a íutura coritrar:r.

- mediante a consulta aos documentos inseridos no portal de compras publicas, e ainda nos seguintes cad;rstros:

8,1.1. Possuir Cadastro do Portal de Compras Públicas;

8.1.2.Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS e o e o Cadastro Nacional de irrrrnr.,

Punidas - CNEP (w'w'w.oortaldatlansoarencia.Bov.brl );

8.1.3.Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mânrido l.-,

Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.lus.br/improbidade_adm/consu ltar requer-itlo.php ).

8,1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União - l-

1/co11tâs.tcu.Êov.br/oIds/Pu=1660:3:0

8,1.5. A consulta aos cadastros ser;í realizada em nome da empresa licitante e também de seu sório nli,jorit. . .

por Íorça do artigo 12 da Lei n" 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável p,

prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclLrsive 1,,,

intermédio de pessoa jurídica da qual seia sócio majoritário.

8.1.5,1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Irnpedil,r-:

Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas aponlacla:

Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

8.1.5.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimeirLi

similares, dentre outros.

8.1.5.3. O licitante será convocado para manifestâção previâmente à sua desclassificação.

8.1.6. Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por falta de corrdiçiirr r

pârticipação.

8.1.7. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate l'ic:,,

previsto nos arts. 44 e 45 dâ Lei Complementar ne lZ3, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelr i

para aceitação da proposta subsequente.

PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJAS
DEPARTAMENTO DE LtCTTAçÃO

lsatas 41 20 'Pora q&) todos vejofi e soóor-' d ,ri() iii) i;
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8.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do POR'I rl

DE COMPRAS PUBLICAS, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qu:rliÍit:rt r

econômica Íinanceira e habilitação técnica.

8.2,7, É dever do Iicitante atualizar previamente as comprovações constantes do PORTAL DE COMPtu15

PUBLICAS, para que este,am vigentes na datâ da abertura da sessão pública, ou encam inha r, em ( 
' 
)n t.,. rl, , .

apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizadâ.

8.2.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta ros sÍi

eletrônicos oÍiciais emissores de certidões feita pela Pregoeira lograr êxito em encontrar a(sJ certidão(,i,.,,

válida[s), conforme art. 43, §3e, do D ecÍeto L0.024, de 2019.

8.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à conflrrrr. i i

v dâqueles exigidos neste Edital e.iá apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em fornrato c1i3i, l

via sistema, no prazo de OZ (DUÂS) HORÂS, sob pena de inabilitação.

8.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchÍmento de requisitos mediante apresentrçâo d,,'

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

8.5. Não serão aceitos documentos de habilitâção com indicação de CNPI/CPF diferentes, salvo aqueles legalnrcr ,

permitidos.

8.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos dev€rão estar em nome da matriz, e se o licitante 1,.)r a tri . r

todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natu,t,,,r

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.6.1. Serão aceitos registros de CNPI de licitante matriz e filial com diferenças de números de clor'urne rri

pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recoihjmentr dts..
contribuições.

--, 8.7. Ressalvado o disposto no item 5, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a docurnent:.,. r

relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

8.8. HABILTTAçÂO IURÍDICÂ:

8.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a carÍlo da JLuiT ,

Conrercial da respectiva sede;

8.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreend.cl

Individual - CCMEI, cuja aceitaçâo ficará condicionada à verificação da autenticidade no .,Í,, '

rl w rv. ir o rtakl oe nr tr reendedor.gov.b r:

8.8.3.No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - tjlltILi
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na lunta Comercial cla r,:spr,;

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

8.8.4.lnscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro r)n(lr: rr r

sede a matriz, no caso de ser o participante sucur§al, filial ou agência;

lscias 41.2a 'p&é qúe toda3 v9ôr1. a sarllôrr.. o ,1r,1o arl) St:v..i rl
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8.8.5.No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas furÍdicas ,

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

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

aprovou, devidamente arquivado na ,unta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas fLrrídica: :

respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei na 5.764, de 1971;

8.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorizaçàú,

8,8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação re:jpe.ri i\r

8.8.9, Certidão de enquadramento de micro empresa ou empresa de pequeno porte emitida plla jL: r

comercial do estado da empresa;

8.9. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

8.9.1.CNPJ - Prova de inscrÍção no Cadastro Nacional de Pessoas lurídicas ou no Cadastro de Pesso:rs F'Ír;ir :

iuntamente com o QSA, conforme o caso;

8.9.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expeíl!

conjuntamente pela Secretâria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral de Fa:r,:l

Nacional (PGFNI, referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAUI por .'r ,

administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portâria Conjunta ne 1.75 i. r.,

02 /10 /20t4, do Secretário da RecêÍta Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional,

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

8.9.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a iustiça do trabalho, mediante â apre5-entaçà,r : .

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

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

8.9.5, Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa conjunta junto aos Ti-iLr:ir,r.

Estaduais e Certidão Negativâ da Dívida Ativa, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a er;pr'es;

sediada;

8.9.6.Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa junto âos T,-ilrir,

Municipais e Certidão Negativa da Dívida Ativa, emÍtida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empre:::

for sediada;

8.9.7. Caso o licitante detentor do menor preço seia qualificado como microempresa ou empresâ de Deqire,r'

porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade íis,,.r

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

8.10. QUALTFICAÇÃO ECONÔMICO.FINANCEIRÁ.

8.10.1. Certidão Negativa de falência, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nq 11.101, de c}.2.201-l:rl

expedida pelo distribuidor da sede da empresa e no âmbito íederal, datado dos últimos 30 (trintal ciii,s, oL '; ,

esteia dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;

taãút 41.2,J 'péí, q'ne Laí1es ve){}fi . iai..t!l. . (t 'ía1} "1. 'ti:itt li'i
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8.10.2. Certidão Simplificada da funta Comercial do Estãdo do domicilio ou sede da licitante emiti(l.t i

últirnos 60 dias;

8.10.3. Certidão Especifica da funta Comercial do Estâdo do domicilio ou sede da licitante emitida noJ últin

o0 d ias;

8.10.4. Alvara de Funcionamento da empresa forsediada

8.10-5. Balanço patrimonial e demonstraçôes contábeÍs do último exercício social, já exigíveis e apresent,rÍ'

na forma da lei, que comprovem â boâ situação financeira da empresa, vedada a sua substituiçâo por balanc,r

ou lralanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais dt,

(três) meses da datâ de apresentação da proposta;

8.10.5,1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apreserltaçà,J

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

8.10.5,2. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estâtulo soci:ii

8.10.5,3. Caso o licitante seia cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da úitir

auditoriâ contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 172 da Leí ne 5.7 64, de 197 7, ou de uma declara ç

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

8.10.5.4. Devera âpresentâr junto ao balanço o termo de abertura e encerramento do mesmi,.

8.10.5.5. Certidão de regularidade do profissional (Contâdor] que atesta o balanço oa:iin,,,

dentro do prazo de validade;

8.10.6. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índict:;

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SGJ e Liquidez Corrente (LCJ, superiores a 1 [ umJ resultantes da aplic.,r.

tlas [,irm ulas:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG=

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Total
SG=

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Circulante

LC = Passivo Circulante

8.10.7. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de LitiL 'r 
'

Ge|al (LC), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LCl, deverão comprovar, considerados os rist ,s ir.

Administração, e, a critério da aut.oridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio lÍquido rr;Ínirri

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

8.11, QUALIFTCAçÂO TÉCNICA.

8.11.1.Comprovação de aptidão no desempenho de atiúdade pertinente e compatível em característrc.r.

q ri,r,r tidades e prazos com o objeto da licitação - Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(sl por' p. '

i,.:t5 4i 2.J Ê\1ia i:ita ,]aia)i ,c_,o. , ':a
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§

jurítlica de direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá este ser c()m f,-,-.

r-ecorrhecida de quem o subscreveu.

DEMAIS DOCUMENTOS

Proposta de preços; (apresentar em papel timbrado dâ empresa).

Declâração de sujeição às condições estabelecidas no edital e de inexistência de fatos superveniente.s imoetlir r

da habilitação; (apresentar em papel timbrado da empresa).

Declaração nos termos do inciso XXXIII, art. 7e da constiirrição federal; (apresentar enr papel tinrbrado cl

empresa).

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

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

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

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

8.12. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a ]icjt.,

qLralificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seia declarada vencedora, uma vez que ateil.L.

'rr,l.rs a.r demais exigências do edital.

8.12.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

8.13. Câso a proposta mais vantâiosa seia ofertada por licitânte qualificada como microempresa ou empresa il,

pequeno porte, e uma vez constatada a exlstência de alguma restrição no que tange à regularidade fisc.r

traball']ista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cincoJ dias úteis, após a declaraçào tio encr...r.,

.olnprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual perÍodo, a critério da administraçào púi, r

quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de.justificativa.

8.14. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitaçâo rl

\-, licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitafr

remânescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresâ, errll,,

de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, ',.
concedido o mesmo prazo para regularização.

8.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o(a) Pregoeiro(a) suspencieril r,

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

8.16. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer r,.,.

(lo.urrerrtos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

8.17. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitaçàr, na .

nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n! i. i
de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

8.18. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vence,: r.

isaas 412.J 'P/)YC quê tódo' vgonr e sc]bolr á rxj|, d.
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,. DO ENCAMINHAN'ENTO DA PROPOSTÂ VENCIDOBA.

,.-. ,i i,r'oposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhatla no prezo de 02 {DtlA5J :íí)', .

.i::-r,;,-l r soiicitaçào da Pregoeira no sistema eletrônico e deverá:

').i., Scr- rcdigida em lÍngua portuguesa, digitada, em uma '.ria, sern emendas, rasurl\, rrLL L r

ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demâis rubricadas pelo licitante ou seu represenral'

9.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pag;

9.2. A propostâ final deverá ser documentadâ nos autos e será levada em consideração no decorrcr rla

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

9.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tip0, firIricar,.

pr-ocedência, vinculam a Contratada.

9.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor uniúrio em algaTrsnro.

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

9,3.1. Ocorrendo divergência entl e os preços unitários e o preço global, prevalecerão os llrimeir o5' r!) ('-r:

divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão es-tes últimos.

9.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter all:rnirr'

de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob len:
desclassi!'icação.

9.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aqut'l. quc r

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

9.6. i\s propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementare'j esii i

disponír,eis na internet, após a homologação.

9.7. A administração quando entender que os valores estão inexequível poderá solicitar da tla: ,.u,e| :

cnrl)reses a planilha de composição de acordo o itens vencido.

9.8. A empresa que eventualmente for detentor do menor valor do ultimo lance fica impedida rle ptr

ilesistência do mesmo podendo ser penalizada na forma da lei.

10, DOSRECUR§OS, ,.,.;j.:i:. 1.,..irt.::':rj:..:::,,..,'.;,,'1,1,.,.'.,.1.,..-:.::l: i
10.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regulerização fiscal e trabalhista da licitante tlualifir ,1r t,,

microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no minimo trinL.r ruilr l

para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indlcando contrir qri: i

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

10.2. Havendo quem se manifeste, caberá o(a) Pregoeiro(a) verificar a tempestividade e a existência rlr r:ro i ir,. r

da intençâo de recorer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

10.2.1. Nesse momento o(a) Pregoeiro[a) não adentrará no mérito recursal, mas apenas veriflca r'á as ( on (li! (

de ad missibilidade do recurso.

lselas 412o:'Pdc qce todos vqbrr 9,a1bc"r n,ijr u. :._
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'lO-2.2. A falta de manifestação motivada do licitânte quanto à intenção de recorrer importará a di,cadí r

(lesse direito.

10.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para i r (,\
.:s razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intirnados para, ( rr(,r','r'l

i1i-r|e:eÍrtarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarào .r ,

rer rnino do prazo do recorrente, sendo-Ihes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à (ir r,

(le seus interesses.

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

10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço consLii rte ',,
Ilrlruri.

I 1.1. r\ sessâo pública poderá ser reaberta:

11.1.1, Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização ri:r s.,'.

públir:a precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetid, : rs .

rnuirrlos e os que dele dependam.

ll.l.2.Quandohouvererronaaceitaçãodopreçomelhorclassificadoouquandoolicitantedeclarâd{)ver'..

não assinar o contrato, não retirâr o instrumento equivalente ou não comprovar a reguiarizacã , iisi ,

trabaihista, nos termos do art.43, §10 da LC ne 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os proce,linr{r'

irred iatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

11.2. 'lodos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhara sessão reaberta.

ll.2.l. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ["chat"J, ou e-mail, ou de acordo com .] lâst

l)rocedimento Iicitatório.

11.2.2.A convocação feita pore-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no CADASTRO DO PORTAi 'l
COMPRAS PUBLICAS, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados

12. DAADfUDICÂçÃOEH(!Ím!§ídBa:1:i'ii r'r. 
.,...i:.].:,.l..ii

12.1. 0 objeto da licitação será adiudicado âo licitante declarado vencedor, por ato do(a) Pregoeiro(al, casr, r r,

hajírirrlerposiçãoderecurso,oupelaautoridadecompetente,apósaregulardecisãodosrecursosaprcstr'r,i,r-

1,2.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente horr.rlorq; '

pi ocedirnento licitatório.

13. DÁcARÀtrü?rADrn<r@::-l.;;;i.§1lf:, -,, .,rr.:§
13.1. Nào haverá exigência de gârântia de execução para a presente contrataçâo.

lscús 4! eo 'Poro qoe toí,cs vdori 2 3aiib<i,' o r.j,' ':, :
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L4, DO

14.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Corrtrar:. -

emitido instrumento equivalente.

14.2. 0 adjudicatário terá o prazo de 05 (CINCO) dias úteis, contados a partir da data de sua convocaçào, 
1

assinar o Termo de Contrâto ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso [Nota de Empenho/Crr'r.,

Contrato/Autorizaçãol, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previrtas r .

E d ital.

14.2.1. Alternativamente à convocaçào parâ comparecer perante o órgão ou entidade para a assiliatur'. :

Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-io 1i:rr',

assinatura ou aceite da Adiudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento [AR ) ou lte ;, .

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

14.2.2,O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por s,liiciL:,r :,

justificada do adjudicatário e aceitá pela Administração.

14.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, ir;rplic:. .t

reconhecimento de que:

14.3.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabÉlecicla ,

disposições da Lei ne 8.666, de 1993;

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

14.3.3, A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da l.:.: '.

8.666 /93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e B0 da mesma Lei.

t4.4. O prazo de vigência da contratação se encerra no final do exercício financeiro da assinaturâ do rnes;ri

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

14.5. Previamente à contratação a Administração realizará consultas para identificar possível srsDeil,,,.

temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contrâtar com o Pr,r:r '

Público, bem como ocorrências impediüvas indiretas, observado o disposto no art. 29, da InstruÇão Nonnatj,,:r 'r,

3, de 26 de abril de 201.8, e nos termos do art. 6e, III, da Lei ne L0.522, de 19 de julho de 2002, consulta oréi,i:r

CADIN.

14.6, Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilit:r .r'

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

14.6.1.Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situâção perante o caclastr.r, .,,

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

14.7. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadâs ro edii

que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

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

se Tecusar â assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das dernais rc,.rin;,..

h<NÇa 412ç. 'p<rc que l9Cc5 veJ;ofi s isi,air': a n1a! i" ,.., . -
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legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificaçào, larJ, Jlr I

cornprovação dos requisitos para habilitação, analisada â proposta e eventuais documentos complementar-.

feita â negociação, assinar o contrato.

15. DO REAJUSTAMENTO

15.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no 'í'errno

Reierência, anexo a este Edital.

76.t

17.

. (.iifiteriosderecebimentoeaceitaçãodoobjetoedefiscalizaçãoestãoprevistosno'lcr-nrr:de Ii;, ,r: ,'

l' \§ oBRIGAçOES DA CONTRÁ]'ANTE E DA CONTRATADA.

17.1. r\s obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência

.{s regras acerca do pagamento são as estâbelecidas na despesas decorrentes do fornecimento do objeto licitaclrr

correr;io por conta da ExercÍcio 2022 Atividade 1301.103020017.2.052 Funcionamento do Hospital M u n i,ripai

classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo.

le.DASSANçÕESADMINrgrEMU,}fi§. : . .

19.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei ne 10.520, de 2002, o liciÍ.ante /adjudicatário qLrr

19.1.1.Não assinar o termo de contrato ou âceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convo:

dentro do prazo de validade da proposta;

19,1.2. Não assinar a o contrato, quando cabível;

19.1.3. Apresentar documentação falsa;

19.1.4. Deixar de entregar os docurnentos exigidos no certame;

19.L.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

\r 19.1.6. Nâo mantiver a proposta;

19.1.7. Cometer fraude fiscal;

L9.1.8. Comportar-se de modo inidôneo;

21.2. 0 atraso injustificado ou retardamento na prestação de servÍços objeto deste certame sujeitará a ernprc: i

iuizo da Administração, à multa moratória de 0,50lo fmeio por centoJ por dia de atraso, até o limite de l0%, l.

l)or centol, conforme determina o art. Nq 86, da Lei Nq 8666/93.

21.2.1. A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com a Preíeitr

Municipal de Eldorado dos Caraiás, e poderá cumular com as demais sançóes administrativas, inclLrsi\n,

as multas previstas.

21.3. A inexecução total ou parcial do obieto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, as ,egu|r

sanções administrativâs, nos termos do artigo Nq 87, da Lei Nq 8.666/93:

a) Advertência por escrito;

lses 4!.2a:'Porc que todos vqoai e sori,.o'-'t c rniLr ,7i' ji::r-a)
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b) M ulta ad ministrativa com natureza de perdas e danos da ordem de atê 20o/o (vinte por cento) sobre o v;rlor- 1,; r:.

do aontr:rto;

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municip;ri '

Eldorado dos Caraiás, por prazo não superior a 02 fdois) anos, sendo que em caso de inexecuçâo t.)ti]1, rii

iustificativa aceita pela Administração da Prefeitura Municipal de Eldorado dos Caraiás, será aplicail,r <, lii:.

máxino temporal previsto para a penalidade 05 (cincol anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto peltiuraren o:r it,o ,

Ceterminantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que rpiici,,

penaiidade, de acordo com o inciso IV do art. Ne 87 da Lei Nq 8.666/93, c/c art. Ne 7e da Lei Ne 10.520/0.1 e ar'i

14 do Decreto Ns 3.555/00-

'- 2]..4. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cincoJ dias úteis, â contar d.i r iênrrr. '-

intimaçi:o, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encarninhá-lo dev d.rn,r,

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

21.5. Serão publicadas na Imprensa Oficial, as sanções administrativas previstas neste edital, ir-lusr., ,

reabiLitação perante a Administração Pública.

27.6. D.\ FRAUDE E DA CORRUPçÂO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar poi ..,

fornecedores e subcontratados, se admitida à subcontratação, o mais alto padrão de ética duralte todo o l)ro.rl
de Iicitaç:io, de contratação e de execução do obieto contratual.

2I.6.I. PARA OS PROPÓSITOS DESTA CúUSUH, DEFINEM-SE AS SEGUINTES PR]íTICAS:

a) PtuíTICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquel vantaÍ1,'il! .(iJl

objeti'.ro de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução do contrato;

b) PRÁTICA FRAUDULENTA: A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influen.iar u I,!',r( ir:\, r

licitação ou de execução do contrato;

c) PRíTICA CONLUIADA: Esquemâtizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, cont Í)Lr si.i, ,

conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelece| preços (,rn r, (

ârtificiâis e não-competitivos;

.t) PfuíTICA COERCITIVA: Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pesso,rs oi .,

propriedade,visandoinfluenciarsuaparticipaçãoemumprocessolicitatórioouafetaraexecuÇãodocL)n'r,':,

e) PRÁTICA OBSTRUTTVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou lazer dt':l.rr;rt','-

falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialnr(,r i. ,

apulal:ão de alegações de prática prevista acima; âtos cuia intenção seia impedir materialrnenle o exl rcíerl] ,.,

direito de o organismo íinanceiro multilateral promover inspeção.

20. DAFoRMÁÇÃODOCAHry,T.___B§3YI",, ..: . .:., r,,ã
20.1. Apris o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor rla prr.r}1r.,,'

do licitante mais bem classificado.

lsotos 4!?ó 'pofi que todosve)cr'. {r sclbc'rr , ,:;r',','..'
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20.2. A apresentação de novas propostâs na forma deste item não prejudicará o resultado do certame e:u rel:, '

ao licitante melhor classificado.

20.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vc.ncei1r

estes serão classificados segundo a ordem dâ última proposta individual apresentada durante a fase conr[)r'titi\:l

20.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e son.nte !:

Lrtilizâda acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipa)lÊ:.,

l)revistas nos artigos 20 e 21 do Decreto n" 7 .892 /2073.
21. DA IMPUGNA

21.1. Atê 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessr,:r oot;r

impugnal'este Edital.

'J ?7.2. A IMPUGNAÇÃO DEVERÁ ser realizada EXCLUSTVAMENTE por FORMA ELETRÔNICA lro sistcl ,

ul&'w,poúaldecomprasput licas.com.br.

21.3, Caberá o(a) Pregoeiro(a), auxÍliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, de.cid.;

:,-obre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da impugnaçio.

21.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada novâ dâta para a realização do certame.

21.5.. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ,)i,

PregoeirofaJ, até 03 [três] dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamer,L

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

www'portaldecompraspublicas.com.br,

21.6. O(a) pregoeiro(al responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, i:orrtado

data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração rio eiijt;r

dos anexos.

'v 27.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame, salv,r quan d:

se amoldarem ao art.2l parâgraÍo 44, da Lei 8.666/93.

21,7,1, A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivir(l:t f)ei,)

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

21.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão dil'ulgadas pelo sistema e vincularão os participantes ,

administração.

21.9. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de or(irnr gr,-:

§erãocadâStradasnosítio@sendoderesponsabiIidadedoslicitlntes,..l.
acornpanhamento.

21.10. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso de empfesi:.i

(lue estejam subscritas por representânte não habilitado legalmente ou não identificado no proc,-'sso iri'r
resnonder pela proponente.

/5o,Ç5 4r.ld:'pôrs g!ê todosvdofi e scibalr' 'J nldr.).. JÊrliraii.l
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,al.li. .\ petição de irnpugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa rlesi.".ira.ir ;'.

](])rlir:itiação da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, ilr ;:,.: ,

l.Lrl.i:rLo social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador'. oii il,.' ). r,,

,rrrbli(ir oLr particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

2;. DAS DISPOSIÇÔES GERÁIS.

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

22,2, Nào havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realizâção do certrün.l

data marcada, a sessão será automaticamente trânsferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesln,'l hor'.)'

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

2 2.3. 'fodas as referências de tempo rro Edital, no aviso e durante a sessão pública observarâo o horário de Br: si

..; - Dl'.

22.4. No julgamento das propostas e dâ habilitação, o[a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou Íalhas qrre r,

alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho funda lerrt;.,

registrâdo em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificaçrir.r

22.5. A homologação do resultado destâ licitação não implicará direito à contratação.

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

os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a íinalitl:.:

a segurança da contratação.

22.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Arlministr'.:r

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

processo licitatório.

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

rlo vencimento. Só se iniciam e yencem os prazos em dias de expediente na Administração.

22.9. O desatendimento de exigências formais não essenciâis não importârá o afastamento do licitante, cestle :1

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

22.10. O licitante é o responsável pela Íidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documenr

apresentados em qualquer fase da licitação.

22,LO,1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informaÇões lrele corrr- L

irn plicará a imediata desclassiÍicação do proponente que'o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o \/en cc.:

ã rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabÍveis.

22.11, En caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que .o nl)Àr'r

processo, prevalecerá as deste Editâl;

22.12. A Prefeitura Municipal de Eldorado rlos Carajás, poderá revogar este Pregão por râzões de inlelt,

público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anurá-lo 1-

lsciç' 4t.2o 'Paa qlre todos wom e sí,b.r1ll c rrú.r c, S! 
^1 

,()r :r

Rua dà Rio vermelho o o1-Centro- km roo, CEP:68s24-ooo- Eldorado do Caratás/PA I I



§tdoiâilo
do CaraJás

PREFEIT'URA DE ELDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTo DE LIC ITAÇÃo

Eldorado dos Carajás - PA 11 de Feverciro <1, 2,r

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

p1 {).edilrlento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório.

22.L2.1. A an:rlação do pregão induz à do contrato.

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

22.8. É: íacultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência (ie.rin.. ,

esclarccer ôu completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de iníormação ou de docu rn"rr ros , r

tlt vei-iam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

0 r.Jrtll esrá dis pon ibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.nortaldecomnrasoubl icas.com.bl .
tarnbém poderão ser lidos e/ou obtidos na Sala de Reuniôes com a Equipe de Pregão, no Endereço Rua (ia Ilio

vermelho q 01 - Centro - km 100, CEP: 68524-000. nos dias úteis, no horário das 08:00 às 12:00, mesrr(r r,rrle .

v. e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessil(]os.

22.74. lntegÍam este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

TERMO DE REFERENCIA

ANEXO r - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS;

ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS COruOIçÔCS ESTABELECIDAS NO EDIT,\I- F

1Nt.]XISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO;

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÂO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII, ART. 79 DA CONSTITU IÇÀO FIJD TR;I

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAçÂO INDEPENDENTE DE PROPOSTA;

ANEXO V _ MODELO DE DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA;

ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE;

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÀO;

ANEXO VIII - MINUTA DO CONTRATO;

T ere a Costa

lsoics 41.20:'Pora qte tcdos vqonl esciíorr o ar.lc üa j:.,_

Rua dê Rio vermelho o 01- Centro - km 1oo, CEP: 68524-ooo - Eldorado do Carôjási PA

I
,$,

Pregoeiro Municipal

I



*\.
.€ldoiâllo

do CaraJás
PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJAS

DEPARTAMENTo DE LIC ITAÇÀo

ANEXO I - PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO)
pnrcÂo rlsrRôrurco Na xxxx/zozz
sr,ssÀo púsr-rce: ----/----lzozz, As ---H---MrN C-, HoRAs.
Lo(lÁI,: PREFEITURA MUNCIPAL DE /UF
IDI'NTIITICA O I),i\ PROPONENTE

NOMI I}E FANTASIA:
RÀZAO SOCIAL:
CNPI:

o:
il]i iPPil
C iiP:
TELEFONE:
CO\iTA1-O DA LICITANTEI
BANCO DA LICITANTEI
N!] DA AG NCIA:

1.

CIDADE:
E.MAIL:
FAX:
TELEFONE:
CONTA BAN DA LICITANTE:

VALOR
TOTAL R1

arqI4_L POII EXTENSO:

A enlpresa: .....,..,......,...,.,........,,,.........., declara que:

1 Estâo inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encalgos fis.r,i'

sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos pri,duto., :

enrbalagens adequadas.

2 Validrrle da proposta: 

- 

(-l dias.

3 Praz,o de inicio de fornecimento/execução dos serviços de acordo com o estabelecido no termo de relerencia [anoio r ]

eclital dcsse processo.

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

companheiro ou parente até terceiro grau.

-; Que o prazo de inicio da entrega dos equipamentos será de acordo com os termos estabelecidos no r)a ordcnr il(' Se!' l

deste edital a contar do recebimento, por parte da contratada, da ordem de compra ou documerto similar, n r Rttt

Rodoviária ne 30 - Centro - km 02, CEP: 68524-000 - Eldorado do Carajás/PA,

uf, e ainda côrr;uge

uf todc:

equipamentos serão avaliados, sob pena de devoluçâo de não aceite, caso não atenda a descriminaçâo do termo de :-eferênr i:r

do referido edital ou de má qualidade.

1,0c.,\1. E I),\

CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURÁ DO RESPONSAVET,

OBS. serào desclassificâdas as propostas que apresentarem cotações contendo preços excessivos, simbólicos, de val,r I zcr ,,

in('\eqLriveis, na forma da legislação em ügor, ou ainda, que ofereçam preços ou vantagens baseadas nas ofertas .i rs d.nl
licitantcs.

lsa,os 4 2a:'Poro que LrdosvéJon-' e soia-{tii: o;nJod} §[f'i;

Rua dô Rio vermêlho o o1-Centro- km 1oo, CEP: 68524-000- Eldorado do Carêjá5/PA

MARCA QUANT. UNIDADE
VALOR

IJNITÁRIO
R$

DESCRIÇÃO

INSC. EST.:

OPTAN 

-

ITENS I

I

J



PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÀO

ANEXO lr - DECLARAÇÃO DE SUJEIçÃO ÀS CONDIçÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE tNEXlSl EirCi.'\ ..
FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAçÀO

Pf(ECÃO ELETRÔNICO NS XXXX/2022

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE UF
OIAJ PREGOEIRO(A] E EQUIPE DE APOIO.

portador do RG abaixo assinado, na qualidade de responsável legrl i

proponente, CNPI declara expressamente que se sujeita às ,,rirrrL

estabelecidas no edital acima citado e que acatará integralrrente qualquer decisão que venha a ser torrads r)

licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas nr, erl .:.

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

declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexi§tência de fatos supervenientes impeditivos da habillrar ir

que conrprometa a idoneidade da proponente nos termos do arügo 32, parâgrafo 2e, e artigo 97 da lei nq 11.66'-,.

21 rle jurrho de 1993, e alterações subsequentes.

(ASSINATURA DO RESPONSAVEL E CPF]

em, 
- 

de 
-- 

2t)

lsaios 41?o:'Paa qte tod,csvejofi e 3cii<t- í '.-'rl d;-- .s!Íi,r

Ruê dà Rio vermelho o 01- Centro- km 1oo, CEP: 68524'ooo - Eldorado do Cârajás/PA
FI



do Carqjás
PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJÁS

DEPARTAMENTO DE LIC ITACÃO
§

ANEXO III - MODELO DE DECTARÁÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 79 XA

CONSTITUIÇAO FEDERAL

- {PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

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

portador(a) da carteira de identidade nq ................ e CPF nq............................, declara, par: firr:,

disposto no inc. v do art. na 27 da lei ne 8.666, de 21 de iunho de 1993, acrescido pela lei no 9.854, Jt 2.

outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalub|e e 'r

emprega menor de dezesseis anos.

(d.r

(rl.e^:!.ho em caso afirmativo. assinalaÍ a ressalva acima.

iaa.|l§ 4120:'p$ó que todosvejor). e salb<:trl o rrüo iie stl''r,'-r, i"

Rúa da Rio vermelho o o1-CêntÍo- km 1oo, CEP: 68524-ooo- Eldorado do Cêrajás/PA

PREGÃO ELETRÔNICO NS XXXX/2022

ressalva: elnpregâ menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( )1.

(representante legal)

I

il
l
I



PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTO DE LIC ITAÇÀO

.,rNEXO tV - DECTARAçÃO DE ETABORAçÃO TNDEPENDENTE DE pROpOSTA. (MOD11L,r)

mIGÀo ELETRÔNICO Ne XXXX/z022

Iirlentificação completa do representante da licitante], como representante devidamente consti:uíÍ](

[itlentilicação completa da licitanteJ, para fins do disposto no edital de licitação: PREGÀO ELETRONIC0 ,

xy,XX /2022, declara, sob as penas da lei, em especial o ârt.299 do código penal brasileiro, que:

A) A lrruprrsta apresentada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO Na XXXX/2022, Í0i elabomda r , nr.r',

irrrleperdente (pelo licitanteJ, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indirctarnrri ,

- inibrmado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO ELEI RON;

Ne XXXX/2022 por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

B) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do PREGÃ0 ELETRÔNICO Ne XXXX/I]022 r

íoi infbrmada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÀ0 ELEI'RÔi'ri' .

Ne xXxX /20?Z, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

C) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro pirrticipi ,

potencial ou de íato do PREGÂO ELETRÔNICO Ne XXXX/2O22 quanto a participar ou não da rêferida Iiciiaçãoj

D) Quc o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÂO ELETRÔNICO Nq XXxx/2022 nâo ;r, ,

rro todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante Dote r( :.

olr de Íaro do PREGÃO ETETRÔNICO Ns XXxx/2022 antes da adjudicação do objeto da referida licitaçãor

E) Que o conteúdo da proposrâ apresentada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO Ne XXXX/2022 nàri Ir.,

todo olr em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do trrnr,,'i

. ,Jt 
--/uf 

, 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 infortn:ci,, "

n;r:': f irirá-la.

DE

REPRESENTANTE LEGAL

J Í\.

§ldi§iâlto
do üarqiás

\{
laetos 41.20:'po,g qúe lodcsvqar'' . :;.risír': í /iii,r ,'r.) 

":Í
Ruêdê Rio veímêlho o 01 - centro - km 1oo, CÉP:68524-ooo - Eldorôdo do caía.lás/PA



*\.
Etdõiâfrlo

do €arajás
PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJÁS

DEPARTA/úENTo DE Lrc trAÇÃo

ê.NExo v- DECLARAÇÃ0 Do poRTE DA EMPRESA (MICR0EMPRESA ou EMPRESA DE pEeuENC r oR r .

PnEGÃO FTLETRÔNtCO Ns XXXX/2022

[Nome da empresa], [qualificação: tipo de sociedade (LTDA, S.A, etc.J, endereço completo, inscritâ no r'']l)j s,,,

n, [XXXX], neste ato representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da carteira de itlenti,.i:, ,

na [XXXX], inscrito no CPF sob o nq DOL\X], declara, sob as penalidades da lei, que se enquatlra cor.r

microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art.3a da lei complementar ne 123 rie l.r

dezembro de 2006, estando apta a fruir os beneficios e vantagens legalmente instituídas por não se enqu:rdlar',

\-/ nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4e do art.3e da lei complementar na 123 de 14 de dezt.mbr-r,

2006.

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

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

vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 1! Llr, :

:l! da lei complem entar ne 1,23 /06 alterada pela LC 147 /2014.

( ) Empresa de pequeno porte - receita bruta anual superior a 360.000,00 e igual ou inferior a 4.8(r0.00U,.).

valores , estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar enr rerr rlr .

rias vedações legais impostas pelo § 4o do art. 3q da lei complementar ne 1,23 /06 alterada pela LC 747 120 :4

observações:

. esta cleclaração poderá ser preenchida somente pela licitante enquadrada como me ou EPP, nos termos d:r . i

123, de 14 de dezembro de 2006;

_, . a nã() apresentação desta declaração será interpretâda como não enquadramento da licitante conro m,: oti El'l)

nos termos da LC ne lZ3 /2006, ou a opção pela não utilização do dÍreito de tratamento diíerenciado.

LOCAL E DA'I Á

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

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

CPF: XXX.Dfi.XXX.XX
CRC;

lsdios 4120 'Fara qre todo§ vddr e.Jaliborl ÍrÍri.).1'jaiJir;j:)'"

Ruâ da Rio vermelho o o1 - Cê tro - km 1oo, CEP: 68524-ooo - Eldorado do Carsjás/PA
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ANEXO VI - DECTARAçAO Or TDONETDADE

AO TII:DIGIR A PRESENTE DECLARAÇÂo, O PROPONENTE DEVERÁ UTILIZAR FORMULÁRIO COM 1'II1tsRI]

" PREFEITURA MUNICIPAL DE F

0(/i) PREGOEIRO(A) E EQUIPE DE APolO.

, inscrita no CNPI ne por intermédio de seu representante lega

Sr ., portador da carteira de identidade ne...................... e do CPF nq ......................., declar;t nio '
rec-.bido do município de uf ou de qualquer outra entidade da administração direta ou in( rrt'i.

ânrbito Íederal, estadual e municipal, suspensào temporária de participação em licitação e ou impeilirnentr-r

con tratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade parâ licitar e oLr joll t l i

r{)m ir :rdministração federal, estaduale municipal.

A empresa

EM, _ Dt 

- 

IIE 2|-

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

i,,ar!rt,!1.,, ';,1 ,:,ii,,c laaic: ,eÍ1, ,' r '.

Rua dà Rro vermelho o o1- Centío - km 1oo, CEP: 68524-ooo - Eldorâdc do Cêírlás/PÂ

PROPONENTE.

PRECÃO ELETRÔNICO N9 )O«X/z022
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DEPARTAMENTO DE LIC ITACAO

ANExo vll - oEcranaçÂo DE CUMPRIMENT0 Dos REeutslTos DE HABILITaçÀo. 0'looer-t,y

PRI GÁt) ELETRÔNICO N9 XXXX/2022

deciara, em conformidade com a lei na 10.520 /02, que cumpre todos os requisitos para habilitação irar:r . '

:r:, r:ir:,, licitatório na PREFEITURA MUNICIPAL DE UF - PREGÃO ELETRÔNICO NS XXXX /202 ]2

EM, _ DE _ DE 20]

IASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

i§qics 41.20 'pa! d que tcdos ve-ionl. e solborl amJo ci'J SrrrJ( '.r 
i_],:,1'

Rua da Rio vermelho o 01- centro - km 1oo, CEP: 68524-ooo - Êldorado do Cârêlás/PA
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