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EDITAT pnrçÃo ErrrRôrurco - REGrsrRo DE pRrÇos nqutsrçÂo
pRncÃo Er,erRôrurco Ne 9/zozz- 023- pMEC

PROCESSO ADMINISTRATIV O N9 9 / 2022-023.PMEC
DATA DE ABERTURA: 73 /OS /2022
MODO DE DISPUTA: ABERTO

o MuNrcÍpro DE ELDoRADo Dos cARAl.4s, toRNa púsLrco, nARA coNHECIMENTo Dos rNTEREssADos,
eur A rREFETTURA MUNlctpAL, REALIzARA r-rcrrnçÃo, pARÁ REcrsrRo DE pREÇos NA MoDALIDADE
pRncÂo, NA FORMA Elnrnôrurca, coM cRrrERro DE IULcAMENTo MENoR pREÇo poR ITEM, Nos
TERMOS DA LEI NS 10.520, DE 17 DE 

'ULHO 
DE ?OOZ, DO DECRETO N9 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE

2019, DO DECRETO N9 7.746, DE 05 DE JUNHO DE 2OIZ, DO DECRETO N' 8.538, DE 06 DE OUTUBRO DE
2015, DECRETO 7892, DECRETO Nq 9.488/18 APLICANDO.SE, SUBSIDIARIAMENTE, A LEI NS 8.666, DE 21
DE luNHo DE 1993, E ns exlcÊtrtcras ESTABELECIDAS NESTE EDlrAL. LEr C0MeLEMENTAR Ne 123106 E

147/zot4, suBsrDrARrAMENTE, pEr.A LEt N' 8.666193 E DEMATS LEGTSLAÇÃo, soB AS coNDrÇôEs
ESTABELECTDAS NEsrE ATo coNvoceróRto E ANExos,

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

monitoramento de dados gerados ou tr3nsferidos diretamente para a página eletrônica
wwwnortaldecompraspublicas.com.br. O servidor terá, tlentre outras, as seguintes atribuições: coordenar c
procesri^o licitatório; receber, examinar e decidir as impugnaçÔes e consultas ao edital, apoiado pela sua equipe
responsável pela sua elaboração; contluzir a sessão pública nâ internet; verificar a contbrmidade da proposta conl
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;
indicâr o vencedor do certame; condrrzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devrdamente
instruido a âutoridade responsável pela adjudicação e propor a honrologação.

óncÂos rrurrneSSADos:
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNIC PIO DE

ELDORADO DO CARAJAS

DATA E HORA DE INICIO DA§
PROPOSTAS:

MODO Df, DISPUTA
ABERTO

2. DO OBJETO.

O objeto da presente licitaçào é a escolha da proposta majs vantajosa parâ STSTEMA DE REGTSTRO DE PREÇO

PARA FORNECIMENTO DE BATERIIIS AUTOMOTIVAS PARÂ ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS E FUNDOS

MUNICIPAIS DO MUNTCÍP|O DE ELDORADO DO CARÁJÁS. O critério de julgamento adotado será o menor preço do
ITEM, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
3. DO REGISTRO DE PREçOS.

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

constam da minuta de Ata de Registro de Preços

RuadêRcveinrelio.or-Centio-li'. 1oc,arP i:,fli24o!,c-Edor.rlodoCãialá5/PA

12ti:00 M Do DtA03/05/2022 (Ho RIO DE BRAS LIA).

12 H:00 M DO DIA l0/05/2022 (HORARIO DE BRAS
IMPUGNA o

LIA)

13 H:30 M DO DIA l3 05 LIA2022 HO RIO DE BRAS

DATA E HORA LIMITE PARÁ

DATA E HORA FINAL DAS PROPOSTAS:
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS -

SESSÂO PÚBLICA:
a{l t't'l

SIGILOSO

r
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LOCAL:
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4. DO CREDENCTAJITEI{TO.

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

participaÇào dos interessados na morlalidade t tCt'fnfÓRtR PnEGÀo, em sua FORMA ELETRONICA.

4.2. O cadastro deverá ser feito no Portal de Compras Públicas, no sítio www-oortgldetomürosoublicas.com.hr:

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

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

Pregão.

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

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

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

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

4.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no PORTÁL DE COMPRAS

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

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

desatualizados.

4.5.3. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassiÍicação no momento da

habilitação

5. DÂ PARTICIPAçÁO NO PREGÀO.

5.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seia compatível com o objeto destâ

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

5.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresâs e empresas de pequeno porte, para as

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

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

5.3. NÃo PoDERÂo PARTICIPAR DES'IA LICITAÇÀO OS INTERESSADOS:

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

5.3.4. Que não âtendam às condiçôes deste Edital e seu(s) anexo(s);

5.3.5. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e

responder administrativa ou judiciâlmente;

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

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

5.3.8. Entidades empresariais que esteiam reunidas enr consórcio;

5.3.9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão ns

7 46 / 207 4-T CU -Plenârio).

5.4. COMO CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÀO NO PREGÀO, A LICITANTE ASSINALARÁ "SIM" OU'NÀO" EM CAMPO

PRÓPRIo Do SISTEMA ELETRÔNICO, RELATIVO ÀS SEGUINTES DECI,ARAÇÔES:

.,.i r1.,. r' : r1, ..,.r1 ,.,:.::,::_ r,,rra r: s,:^r,ar? Lj,jial
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5.4.3. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3' da Lei Complementar ns 123, de 2006, estando apta a

usuíruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts.42 a 49;

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

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

5.4.3.8. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno

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

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

porte.

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

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

conformidade com as exigências editaiícias;

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

ocorrências posteriores;

5.4.7. Que não emprega menor de 1B anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de

16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condiçâo de aprendiz, nos termos do artigo 7", XXXlll, da

Constituição;

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

de 16 de setembro de 2009.

5.4.9. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executândo trabalho degradante ou forçado,

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

5.4.10. Apresentar o Sistema tle Cadastro Unificado de Fornecedores. SICAF. funto a documentação de

habilitação devidamente atualizado sem pendencias.

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

lei e neste Edital.

6. DA ÁPRESE}ITAçÂO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HÁBILTTAçÂO.

6.1. Os licitantes encaminharão, exL-lusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com os

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

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

envio dessa documentação.

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

chave de acesso e senha.

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

que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1q da LC ne L23, de 2006-

l:ai).:)..::1 ') a>,'1:..t.r",lrjtatt--rtr,,';.:ti:.:.. r iirr;.) :;!NHOQ lrr-'r3ia
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6.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operaçôes no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão,

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

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

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

habilitação anteriormente inseridos no sistema;

6.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que

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

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

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

7. DO PREENCHTMENTO DA PROPOSTA.

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

DOS SEGUINTES CAMPOS:

7.1.3. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens fconforme o caso), em moeda corrente nacional;

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

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

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

7.2. Todas as especificaçôes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistâs,

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

serviços.

7.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapâ 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.

7.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (Noventa) DIAS, a contar da data de sua apresentação.

7.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações

públicas, quando participarem de licitações públicas;

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

fantasia que venha indicar a mesma.

8.1. A âbertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por n)eio de sistema eletrônico, na data, horário e

local indicados neste Edital.

8.2. O(a) Pregoeiro(a) verificará as p.opostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam

em conformidade com os requisitos e:;tabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as

especificações técnicas exigidas no Te;mo de Referência.

8.2.3. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

_, i:irr :: !r '. r ' : iarr.r,.: :i i ;.: 'iãrír,a 'a - r:rfa
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8.2.4. A desclassiÍicação será senrpre íundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo

real por todos os participantes.

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

a efeito na íase de aceitação.

8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da [ase

de lances.

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

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes dever'ão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema

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

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

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

regras estabelecidas no Edital.

8.7. O licitante somente poderá oíerecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último

por ele ofertado e registrado pelo sistema.

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

lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 10(dez ) reais.

8.9. 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

descartados pelo sistema os respectivos lances.

8.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "ABERTO. em que os

licitantes apresentarâo lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

8.11. 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.

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

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

intermediários.

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

automaticamente.

8.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá a pregoeira,

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

consecuçâo do melhor preço.

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

pelo(a) Pregoeiro(a).

l:,!.:t::,)12,"l):,::::a2'.'rirairi,,()r]-,r',..iii)ai,, lr,r,';(:ir.r58,\11,4,ír-'li,:a)'
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8.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado

p rimeiro.

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

Iance registrado, vedada a identificação do licitânte.

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

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

8.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico pâra 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

participantes do certame. publicada no Portal de Compras Públicas,

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

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

participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

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

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

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

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

pârticipantes, procedendo à comparaçâo 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 ne 123, de 2006,

regulamentada pelo Decreto n0 8.538, de 2015.

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

faixa de até 5%o (cinco por centoJ acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a

primeira colocada.

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

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

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

8.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manlfeste no

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

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

direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

8.24. 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 melho!- oferta.

8.25. Quando houver propostas benr'ficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o

critério de desempate será aplicado e.xclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência,

conforme regulamento.

i:.|).a!.,,) t\r t.'.r1.::a:./a.,,,:t) ,,'.a::')c' I rra._r.. sÊNHalr:'€r r-iaa
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8.26. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que

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

modo de disputa aberto e fechado.

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

§ 2q, dâ LEI Ns 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:

8.27.3. Produzidos no país;

8.27.4. Prodtzidos por empresas brasileiras;

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

8.27.6. Prodtzidos 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.

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

enrpatadas.

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

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

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

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

L29.4. O(a) pregoeirofa) 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 confinnação daqueles exigidos neste Edital e já

apresentados.

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

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORÂ.

9.1. Encerrada a etapa de negociaçàrr, a pregoeira examinará a proposta classiÍicada em primeiro lugar quanto à

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

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

10.024/20t9_

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

íixado (Acórdão ne 7455 /201A -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível do produto

(cinquenta por cento Jart. 48, inciso I I, 1' a lei: 8666.

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

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

encargos, ainda que o ato convocirtório da licitação não tenha estabelecido Iimites 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.

Ruà dê Rro verme lrc o o1- Cent.o - km 1oo, CEP: 68s2{-ooo - Eldorado do Caratás/PA



Eldõitiito PREFEII'URA DE ETDORADO DO CARAJAS
DEPARTAMENTo DE LrcrrAÇÃo - cprdo Carajás

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

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

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

saneâmento das propostas, a sessão pública sômente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com,

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

9.5. O(aJ Pregoeiro(a) poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de

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

9.5.3. O prazo estabelecido poder:i ser prorrogado pelo(a) Pregoeiro(a) por solicitação escrita e justificada do

licitante, formulada antes de findo o prazt.r, e formalmente aceita pelo(aJ Pregoeiro(al.

95.4 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo(a) Pregoeiro[a), 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(aJ Pregoeiro(a), sem prejuízo do seu ulterior envio pelo

sistema eletrônico, sob pena de nâo aceitação da proposta,

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

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

perfeito manuseio, quando for o caso.

9.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta ou lance

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

9.7. Havendo necessidade, o(a) Prego:iro(a) suspenderá a sessão, inflormando no "chaf'a nova data e horário para

a sua continuidade.

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

âpresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociaçâo em

condições diversas das previstas neste Edital.

9-8.3. Também nas hipóteses em que o(â) Pregoeiro(a) não ac€itar a proposta e passar à subsequente, poderá

negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

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

9.9. N{}s itens não exclusivos para a pârticipação 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 sistemâ, da

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

antes estabelecida, se for o caso.

9.10. Encerrada a análise quanto à a:eitação da proposta, o(al pregoeiro(al veriÍicará a habilitação do licitante,

observado o disposto neste Edital.

i:].,-;, rrr,.;rr" rrrii. t,r,,a"tr:eiarrr.,.ra,ra]_,r ar r:lir:r;,- §5ai;(1? r,rr,-,:,io
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DA HABTLTTAçÃ0.

Como condição prévia ao exame da documentação de hâbilitação do licitante detentor da proposta classificada

primeiro lugar, a pregoeira verificará o eventual descumprimento das^ condições de participação,

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

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

10.1.3. Possuir Cadastro do Portal de Compras Públicas;

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

Empresas Punidas - CNEP (w1yly..l)qltaLl!tlansoa rencr:rgov-lUi );

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

Conselho Nacional de fustiça iw'u,'r,.cnj.jLrs.hr'/inrprobidude,:di:r,/consultar-:'equt,r-ido.php ].

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

ls v.l

:.!]. .:l r. |.r"i.::l:.-..r!ia.,L_:r' a jr:a'a SÍtr-aÇ l,-' ,:;:a'
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10.1.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio

majoritário, por força do artigo 12 da Lei n' 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao

responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,

inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

10.1.7.7. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas

Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no

Relatório de Ocorrências Impeditivas lndiretas.

10.1.7.8. A tentativa de burla será veriíicada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento

similares, dentre outros.

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

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

de participação.

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

ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar ns -123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes

estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

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

DE COMPRAS PUBLICAS, em relaçào à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualincação

econômica financeira e habilitação té.nica.

2.3. Constatado o atendimento das condições hâbilitatóriâs, proceder-se-á a análise das exigências do Termo de

Referência, TERMO DE REFERENCIA, que após realizada e cumprida será expedido relâtório pela Equipe Técnica

deste Município, declarando assim o vencedor, sendo-lhe homologado o objeto deste certame pela Prefeita

Municipal que procederá posteriormente com a homologação do processo licitatório.
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10.1.10. E dever do licitante atualizâr previamente as comprovações constantes do PORTAL DE COMPRAS

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

apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

2.3.3. 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[sJ certidão[ões)

válida(sl, conforme art.43, §3e, do Decreto 10.024, de 2019.

2.4. Havendo a necessidade de envi,) de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação

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

via sistema, no prazo d,e O2 (DUAS) HORAS, sob pena de inabilitaçào.

2.5. 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.

o Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente

permitidos.

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

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

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

. Serão aceitos registros de CNPI de licitânte 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.

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

relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

I0.2. HABILITAÇÃO IURÍDICA:

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

)unta Comercial da respectiva sede;

1,0.2.4. Em se tratando de rnicroempreendedor individual - MEI; Certificado da Condição de

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no

sítio wra.,w.oortaltloernplecudedor.gr;v.br;

10.2.5. No caso de sociedade empresária ou empresa individuai de responsabilidade limitada - EIRELI: ato

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

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

10.2.6. Inscrição 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;

10.2.7- No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do

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

,,ra.a i: :.1 :a -r.tr. ,t_.f .- 1,.,.i..,: ,r.,,-.,,: 
'. :.iln., - ir J-l_lrr r:_i saliratil i7: r.i:.

RuêdaRoverme'icô01-aentrc-krÍr1co,CEP:66524-ooo-EldoraCodoCaralás/PA

\:/



Etdõiâiío
do Carqiás

PREFEIT{-IRA DE ELDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTO DE LTCTTAÇÃO - Cpr

10.2.8. No caso de cooperativa: àta 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 1.971,;

10.2.9. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorizâção;

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

respectiva;

1.0.2.11. Certidão de enquadramento de micro empresa ou empresa de pequeno porte emitida pela

junta comercial do estado da empresa;

10.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA;

10.3.3. CNPI - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas furídicas ou no Cadastro de Pessoas

Físicas juntamente com o QSA, corrrcrme o caso;

10.3.4. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão

expedida conjuntamente pela Se.retaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da

Fazenda Nacional (PGFNJ, referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por

elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portariâ Conruntâ ne 1.751,

de02/10/2014,do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

10.3.5. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTSJ;

10.3.6. 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 Vll-A da

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nq 5.452, de 1e de maio de 1943;

10.3.7. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa coniunta junto aos

Tributos Estaduais e Certidão Negativa da DÍvida Ativa, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a

empresa for sediada;

10.3.8. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa junto aos Tributos

Municipais e Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde â empresa

for sediada;

10.3.9. Certidão negativa iunto ao município de Eldorado do Carajás, emitida pelo departamento de tributos

do municípÍo ou pelo site. httns://eldoladodocaraias-

pa. n obesis temas.com. b; r I] a mesma também poderá sertll

sollcitada através do E-mail: tributos@eldoradodocaraias.oa.gov.br.

10.3.10. Alvará de funcionamento da sede da empresa.

10.3.11. Caso o licitante deterrtor do menor preço seja qualiÍicado como microempresa ou empresa de

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

fiscal, mesmo que esta apresente 2lguma restrição, sob pena de inahilitação.

1 0,4. QUALIFTCAçÃO ECONÔMICO-FINANCEIRÁ.

o
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10.4.3. Certidão Negativa de falência, de recuperação judicial ou extraiudicial (Lei nq 11.101, de 9.2.2005),

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

esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;

10.4.4. Certidâo Simplificada da lunta Comercial do Estado do domicilio ou sede da lic.itante emitida nos

últimos 60 dias;

10.4.5. Certidão Especifica da lunta Comercial do Estado do domicilio ou sede da licitante emitida nos últimos

60 dias;

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

na forma da lei, que cornprovem 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 propostâ;

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

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

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

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

contábil-financeira, conforme tlispõe o artigo 112 da Lei ne 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as

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

10.4.6.10. Devera apresentar junto ao balanço o termo de abertura e encerramento do mesmo.

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

dentro do prazo de validade;

70.4.7. A comprovação da situaçalo financeira da empresa será constatâda mediante obtenção de Índices de

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

das fórmulas:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

SG=

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Total

Passivo Circulante t Passivo Não Circulante

Ativo Circulante

10.4.8. As empresas que apresentârern resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez

Geral (LG), Solvência Gerat (SG) e Liquidez Corrente [LCJ, deverão comprovar, considerados os riscos para a

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

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

LC = Passivo Circuiante
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10.5. QUALIFICAÇAO TECNICA.

9.11.1. Atestado de capacidade técnica expedida por Orgâ<.r da Administração Pública ou Privada, comprovando a

boa execução de serviços/fornecimento da mesma natureza do objeto licitado, contendo o grau de satisfação

quanto ao nível de atendimento e qualidade, o atestado devera apresentar no mínimo de 300/o (Trinta) por cento

de cada quantitativo cotado.

DEMAIS DOCUMENTOS OBRIGATÓNIO ;UruTO A HABILITAçÂO IURÍDICA

Proposta de preços; (apresentar em papel timbrado da empresaJ.

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

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

Declaração nos termos do inciso XXXIll, art. 7q da constituição federal; fapresentar em papel timbrado da

empresaJ.

Declaração de elaboração independente de proposta; [apresentar em pape] timbrado da empresa).

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

Declaração de idoneÍdade; (apresentar em pape[ timbrado da empresa).

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

10.6. A existência de restrição relâtivamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante

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

todas as demais exigências do edital.

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

10.7. Caso a propostâ mais vantalosár seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de

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

trâbalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cincoJ dias úteis, âpós a declâração do vencedor,

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

quando requerida pelo Iicitante, mediante apresentação de justificativa.

10.8. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitâção do

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

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

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

concedido o mesmo prazo para regularização.

10.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o(a) Pregoeiro(a) suspenderá a

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

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

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

:!: r .t . ,.r:- ,. 1 ,r ' i-:i: ) ..: .tita'.,1:a:'!:.:t:'
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10.11. Nos itens não exclusivos a mrcroempresas e empresas de petlueno porte, em havendo inabilitação, haverá

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

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

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

vencedor.

11. DO ENCAHINHA}IENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

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

contar da solicitação da Pregoeira no sistema eletrônico e deverá:

11.1.3. Ser redigida em língua l)ortuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou

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

11.1.4. Conter a indicação do ban<o, número da conta e agência do licitante vencedor, para Íins de pagamento.

11.2. A proposta final deverá ser dor:umentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução

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

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

procedência, vinculam a Contrata.la.

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

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

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

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

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

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

desclassificação.

11.5. 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.

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

disponÍveis na internet, após a homologação.

11.7. A administração quando ententier que os valores estâo 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.

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

desistência do mesmo podendo ser penalizada na forma da lei.

12. DOSRECURSOS

12.1. Declarado o vencedor e decorlrda a íase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como

microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos,
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para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra quâl(is)

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

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

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

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

de admissibilidade do recurso.

1.2.2.4. A fâlta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência

desse direito.

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

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

apresentarem contrârrazões tamtrém pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do

término do prazo do recorrente, ;endo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa

de seus interesses.

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

12-4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste

Editâ l.

13. DA REABERTURÂ DA SE§SÃO PÚSUCÂ.

13.1. A sessão pública poderá ser reallerta:

13.1.3. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão

pública precedente ou em qr,re serit anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos

anulados e os que dele dependam.

13.L.4- Quando houver erro na acêitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor

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

trabalhista, nos termos do art. 43, §1e da LC ne "LZ3/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos

imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

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

13.2.3. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), ou e-mail, ou de acordo com a fase do

procedimento licitatório.

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

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

14. DA ADIUDTCÂçÃO E HOMOL0GAçÂO.

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

haja interposição de recurso, ou pela áutoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

14.?. Apôs a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o

procedimento licitatório.
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1s. DA GARANTTA Ds ExECUçÂo

15.1. Não haverá exigência de garantia de execução para â presente cúntratação

16. DAATÂDEREGTSTRODE.PREÇOS. .., .

16.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de até 05 (CINCO) dias uteis, contâdos a

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

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

16.2. 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

âviso de recebimento (AR) ou meio t.letrônico, para que seja assinadâ e devolvida no prazo de até 24 horas , a

contar da data de seu recebimento.

16.3. A empresa vencedora deverá assinar a ata de registro de preço no prazo máximo de 24 horas a parti do

seu envio podendo a mesm:r ser assinada digitalmente, o não cumprimento desta clausula a empesa

sofrera sanções administrativas conforme a lei.

17. DO TERMO DE CONTRâTO OI' INSTRUMENTO EQUIVALENTE.. .

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

emitido instrumento equivalente.

17.2. O adjudicatario terá o prazo de 05 (CINCO) dias úteis, contados a partir da data de sua convocaçâo, para

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

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

Edital.

17.2.3. Alternativamente à convocaçào para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do

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

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

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

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

justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

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

reconhecimento de que:

17.3.3. Referida Nota esá substitLrindo o contrato, aplieando-se à relação de negócios ali estabelecida as

disposições da Lei nq 8.666, de 1993;

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

17.3.5. A contratada reconhece qr,e 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 B0 da mesma Lei.
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L7.4. O pran de vigência da contrataçâo se encerra no final tlo exercicio íirranceiro dâ assinatura do mesmo e

poclerá ser prorrogado conforme prÊ\'jsão no instrumento contratual ou no termo de referência.

17.5. Previamente à contrataÇão a Adminiscração realizará consultas para identificar possível suspensão

teD)porária de pârticipaçâo em licit;tçâo. no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar conr o Poder

Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Norrnativa na

3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6q, II!, da Lei n'r 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao

CADIN.

17.6. Por ocasião da assinatura .lo contrato, será exigida a comprovação clas condiçôes de habilitaçâo

consignadas neste Edital, as quais cle,,erâo ser rnantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

17.6.3. Na hipótese de irregulalidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perânte o cadastro no

prazo de até 05 (cinco) dias úteis, 'ob pena de aplicação das penalidades previstâs no edital e anexos,

17.7. Na assinatura do contrato ou da ;rta de registro rle prr'ços, será exigida a comprovâção das condições de

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

de registro de preços.

17.8. Na hipritese de o vencedor da licitação não cornprovar as condiçôes de habilitação consignadas no edital ou

se recusâr a assinar o contrato ou a ,.rta de registro de prcços, a Adnrinistraçâo, sem prejuÍzo da aplicação das

sanções das dcmais cominaçeres legais cabÍ,zeis a esse licitante, poderá convocar outro licitânte, respeitada a ordem

de classificação, para, após a compro.raçâo dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais

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

18. DO REAIUSTAMENTO EM SENTIDO GERÁI.

1f].1. As regras acerca tlo reajLlstani:nio em senticlo gcral clo valo| contrat,.lal são as estabelecidas no Tcrmr-r de

Retêrência, anexo a este Edital.

19, DO RECEBIMENTO DO OBTETO E DA FISCALIZAçÃO,

a. 0s criterios de recebimento e a:eitação do objeto e de fiscâlizaçâo estão previstos no Termo de Referência.

20. DAS OBRIGAçÔES DA CONTRÁTANTE E DA CONTRATADA.

b. As obrigaçôes da Contr-atante e.lil Contratada são as estabelecidas no Termo de Reíerência.

21. DO PAGAMENTO.

c. As regras acerca do pagarrento iâo as estabelecidas no'Iermo de Referência, anexo a este Edital.

22. DAS SANçÕES ADMTNTSTRÁTMS.

3.1. Comete infração administrativa, nos terrnos- da Lei nq 10.520, de 2002, o licitante/atljudicatário que:

22.1.3. Não assinar 0 termo de aoritrato c. a ceita r/ret iral' i) instrumento etluivalente, quando convocado

dentlo do prazo de validacle da pr,-rpostâ;

2 2.1.4. Não assinar a ata de registr'l dL' preÇos, quando cabÍvel;

2 2.1.5. Apresentar documentação ialsa;

22.1.6. Deixar de entregar os doculncntos exigidos no certane;

,...' :,..1 t),. :,..:!:. 1,.;,í , r';..r I ' qlrid.:;Q r,,-,,!'-
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22.1.7. ErcejaÍ o retardamento da execução do objeto;

22.1.8. Não mantiver a proposta;

22.1.9. Cometer fraude fiscal;

22.1.10. Comportar-se de modo inidôneo;

21.2, O atraso injustificado ou retardâmento na prestação de seruiços obieto deste certame suieitará a empresa, a

juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 1,0o/o (dez

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

Zt,z,t, A multa prevista neste ITEM será descontâda dos créditos que a contratada possuir com a Prefeitura

Municipal de Eldorado dos Cara!ás, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com

as multas previstas.

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

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

. Advertência por escrito;

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

do contrato;

o Suspensão temporária de pafticipação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipâl de

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

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

máximo temporal previsto para a pen rlidade 05 (cinco) anos;

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

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

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

L4 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 lmprensa Oficial, as sançôes administrativas previstas neste edital, inclusive a

reabilitação perante a Administração Pública.

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

fornecedores e subcontratâdos, se adrnitida à subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo

de Iicitação, de contratação e de execução do objeto contratuai.

21.6.1. PARÁ OS PROPóSITOS DESTA CLÁUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTES PúTICAS:

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

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

,;.,. r:.,r.,,::ir:-.:t...:,. l,t!.-,...:.::t:)a,.a,:larr:;.lit,r(rr_1..,,,j]a,

Rua dà R o verrneil ., o ol - Centro - kÍr 'roo, CEP: 54524 ooo - Eldcrado Co Cà.alás/PA

;,



,

Etdõiâtlo
do Carajàs

PREFEI'I'URA DE ELDORADO DO CARA'ÁS
DEPARTAMENTO DE LTCTTAçÃO - Cpr

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

licitação ou de execução do contrato;

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

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

artifi ciais e não-competitivos;

d) PRríTICA COERCITIVA: Causar danos ou ameaçar causar tiano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua

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

e) PRríTICA OBSTRUTIVA: Des,-ruir, íalsificar, alterar ou ocultar provas em inspeçÕes ou fazer declarações

falsas aos representantes do org:nismo financeiro multilâteral, com o obietivo de impedir materialmente a

apuração de alegações de prática Jrrevista acima; atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do

direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

23. DA FORITáAçÃO DO CADASTRO DE R.ESERVA,

2.1, Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta

do licitante mais bem classificado.

?.2 A âpresentação de novas propr)stâs na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação

ao licitante melhor classificado.

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

estes serão classificados segundo a ordem dâ última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.

2.4 Esta ordem de classificaçâo dor; licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será

utilizadâ acaso o melhor colocado níl certarre não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses

previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n" 7.892/20L3.

24. ,pjlrIMPtrGNáçÀO AO EDITÂL E DO PEilDO DE ESCLÂRECtilElrrO. , : ::. . ::

2.5 Até 03 (três) dias úteis antes (la data designada para â abertura da sessão pública, quaiquer pessoa poderá

impugnar este Edital.

2.6 A IMPUGNAçÃO DEVERT{ ser realizada EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRÔNICA no sistema

wwwportaldecomprasnuhlicas.cortr.br.

2.7 Caberá o(a) Pregoeiro(a), auxiiiado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir

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

2.8 Acolhida a impugnação, será dr,linida e publicada nova data para a realização do certame.

2.9 Os pedidos de esclarecimcntos referentc,s a este process,l licitetório deverão ser enviados o(a)

Pregoeiro(al, até 03 (trêsJ dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão públicâ, exclusivamente

por meio eletrônico via internet, em (iirmpo próprio do Sistema Portal de Conlpras Públicas no endereço eletrônico

wwwüortaldecompraspublicâs.com.br.
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2.10 O(a) pregoeiro(a) responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da

data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e

dos anexos.

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

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

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

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

2.12 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serâo divLrlgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a

administração.

2.13 As respostâs às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral,

serãocadaStradasnosítio@sendoderesponsabilidadedoslicitantes,seu
acompanhamento.

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

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

responder pela proponente.

2.15 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

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

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

25. DÂS DISPOSIçÕES GERAIS.

2.16 Da sessão pública do Pregão di,,'ulgar-se-á Ata Itr.r sisterne elL'trôÍlico

2.17 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na

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

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

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

- DF.

2.19 No julgamento das propostas .: da habilitação, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou falhas que não

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

registrado em ata e acessÍvel â todos, irtribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

2.20 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratâção.

2.21 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre

os interessados, desde que não comp"ometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e

a segurança da contratação.
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2.22 Os licitantes assumem todos (,s custos de preparação e apresentaçâo de suas propostas e a Administração

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

processo licitatório.

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

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

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

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

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

apresentados em qualquer fase da licitâção.

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

implicará a imediata desclassifrr:ação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor,

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

2.26 Em caso de divergência entre rlisposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o

processo, prevalecerá as deste Edital.

2.27 APrefeittra Municipal de Eldorado dos Carajás, poderá revogar este Pregão por razões de interesse público

decorrente de fato superveniente que constitua óbice mânifesto 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.

7,.27.3 A anulação do pregão induz à do contrato.

2+,lZ,Z. A andação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.

Z.2B 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 para íins de classificação e habilitação.

O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endeleço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.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

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

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

TERMO DE REFERENCIA

ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA DI] PREÇOS;

ANEXO II - MODELO DE DECLAR,\ÇÂO DE SUIEIÇÀO ÀS CONDIÇÔES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE

INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÀO;

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÀO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII, ART, 79 DA CONSTITUIÇÀO FEDERÁL;

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÀO DE ELABORAÇÀO INDEPENDENTE DE PROPOSTA;

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÀO DO PORTE DA EMPRESA;

..:.:, .r:.:.. ;:._....:1,, :ilrr -,. (.,4,,r: r,..:,-i,r;r,,:: :, i:,. r..._,.. .,i.t\'1í,? t.:a. t:..(, .
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇAO DE IDONEIDADE;

ANExo vII - DECLARÁÇÃo DE cuMpRÍMENTo Dos REQUrsrros or uenlLrraçÂo;

ANExo urr - DECLARAÇÃo os r,rÂo vÍr.rcur-o cor'.r óRcÀo púsr,rco

ANEXO IX - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;

ANEXO X . MINUTA DO CONTRATO;

Eldorad os Carajás - PA 25 de Abril de 2022

ira Costa
Pregoeiro Municipal
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CNPJ: 28. 578. 1 60/0001 -31

TERMO DE REFERÊNCIA

1.í. O presente Termo de Referência tem por obleto a AQUISIÇ O DE BATERIAS
AUTOMOTIVAS PARA VEICULOS LEVES, PESADOS, ONIBUS ESCOLARES,
EQUIPAMENTOS DE TERRAPLANAGEM E MÁQUINAS AGRÍCOLAS PATA
atender as necessidaCes da frota de veículos leves. caminhóes, ônibus e maquinas
da PreÍeitura Municipal de Eldorado do Carajás/PA, e suas respectivas secretarias
de acordo com as especificaçÕes contidas neste Termo de Referência.

Secretaria Municipal de Administração: A aquisição de baterias de diversas
amperagens se justifica face sua utilização e todos os ativos próprios móveis desta
municipalidade, conforme descrito no obyeto deste, sendo um item indispensável
para o bom funcior,amento de toda a frota municipal esta aquisição se torna
relevante para suhrstituição de unidades danifrcadas dos referidos veículos e
maquinas com a finalidade de dar continuidade aos serviços prestados por tais
ativos de forma ininterrupta e continua a suas respectivas demandas.
Sabendo que a eventual aquisição de baterias se faz necessária, pois a utilizaÇáo da
frota da Prefeitura f\/unioipal e Secretarias são frequêntes e, como o prazo de
duração destas peças é flnito, é imprescindível efetuar a troca para manter a
segurança e o correto funcicnamento dos veículos, maquinários de diversas
secretarias que são utilizados pela municipalidade na manutenção do bom
andamento dos servicos públicos como um todo.

SêcÍetaria Municipãl de Meio Ambiente: Sabendo da constate preocupação em
preservação ambiental, fiscalizações e apoio a praticas de preservaçáo da natureza
e necessário a utilizeção de veículos e maquina agrícola (trator), que auxilia vários
produtores rurais no plantio de mudas de arvoies nativas, preparando o solo e
transportando insunros e plantas, que garante a preocupação e preservação
ambiental, visto que o mesmo necessita estar com manutenção em ordem e
necessária a aquisição de baterias automotivas para o bom funcionamento dos
veículos e maquinas de apoio. Visto que e de extrerno interesse público essa
contrataçáo.

Sêcretaria Municipal de Assistência e Promoçâo Social: Sabendo que a eventual
aquisição de baterias se faz necessária, pois e de extrema necessidade a utilizaçáo
da frota desta Secretaria, que desempenha um papel importante no apoio ê
assistência as famílias ern situação de vulnerabilidade social, além do apoio em
programas de capacitação e melhores condiçóes sociais e renda para a população.
É imprescindível efeiuar a troca para manter a segurança e o correto funcionamento
das baterias dos veículos, são utilizados pela municipalidade.

Sêcretaria Municipal de Saúde: A aquisição do objeto deste termo de referência,
em especial a Secretaria Municipal de Saúde, que utiliza em todos os veÍculos, em
razão prioritariamente de ambuiâncias que tem um desgaste excessivo do objeto
desta contratação, devido o siste,Íla de sirenes e sinalização, além dos veículos de
apoio administrativos, que tem uma elevada demanda de utilização, ciênte que o

t:.-t:cs a: 2a '?ctc l)e lodcs vejon e a.lbcin a naccc SE!'I.íCR íez isic
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objeto a ser adquirido faz parte do sjstema de segurança dos veículos, evitando assim
prejuízo ao erário público, sendo que motivos expostos justificam tal aquisição.

Secretaria Municipal de Educação: Considerando a necessidade de manutenção,
funcionamento e resolução de problemas elétricos apresentados pelos Onibus e
Veículos Oficiais da Secretaria Municipal de Educação, devido à necessidade de
utilizaçáo de baterias, pois as mesmas estão com defeito, visto que os mesmo ficarão
por um vasto período sem utilização devido a falta de atividades escolares, agravadas
pela pandemia do Covici-19. Visancio preservar o bem público, assim, com o intuito de
dar continuidade nos serviços prestados, visto que se iniciou o ano letivo normalmente
e a necessidade de uílização dos ônibus escolares se torna essencial para o
transporte dos alunos matriculados na rede municipal em especial os alunos da zona
rural, que necessitam do transporte escolar.
Analisando que a mercadoria a ser adquirida'faz paúe do sistema de segurança dos
veículos, evitando assim prejuízo ao erário público, sendo que motivos expostos
justificam a aquisição do objeto deste Termo de Referência.

3.1. A contratação, objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal,
integralmente, nas Leis Fêderais no 10.52012002 e n'8.666/í993, Lei Complementar
n' 123/2006 e demais legislações aplicáveis a este evento e nas condiçÕes e
exigências descritas no Edital e nas demais prescriçÕes legais aplicáveis ao
assunto.

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

1

DESCRI O DO SERVI o
0 UNIDADE BATERIA AUTOMOTIV

DE í2 VOLTS, NO MINIMO 48
AMPERES.

Descrição Do Produto: com tiga de
prata/chumbo, placas de grande espessura e

alta densidade, separadoÍes com alta
resistênciâ mecânica, altâ porosidade, alta
absorção e baixa resistência elétrica, polos
terminais cônicos e com o polo positivo de

lado direito e/ ou esquerdo da bate.ia, ceixa
e tampa de polipropileno copolímeio de âlto

impacto, supressoÍ de chama localizado,
dispositivo indicador dê carga elétrica, baixa

gasêificação e resistência a altas
temperâtures, garântie mínima do fornecedor

de 18 meses, a partir da data de entrêga,
com trocâ.

02 UNIDADE BATERIA AUTOMOTIVA
DE 12 VOLTS, NO MíNIMO 60

AMPERES.
Descrição Do Produto: com iiga de

pratâ/chumbo, placas de grande espessura e
aradores co,n alta

SEMAD SEMAPS SEMSEC
08

UNID

12
UNID

1O UNID í2 UNID

TOTAL
OB

UNID

38 ,-

UNID
02

UNID
02

UNID

SEMA SEMED

alta densidade se
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03

04

resistência mecânicâ, alta porosidade, alta
absôrÉô e baixa resistência elétrica, polos
terminais cônicos e com o polo positivo cie

lado direito e/ ou esquerdo da bateria. caixa
e tampa de polipropileno copolímero de alto

impaclo, suprêssoÍ de chama localizado,
dispositivo indicadoÍ de carga elétrica, baixa

gaseificâÉo e resistência a altas
temperaturas, garantia mínima do fornecedor

de 18 mes€s, a partiÍ da data de entrega.
com troca.

UNIDADE BATERIA AUTOMOTIVA
DE i2 voLTS, ruo ruÍntuo zo

AMPERES.
Descriçáo Do Produto. com liga de

píata/chumbo, placas de grande espessura e
alta densidade, sepaíadores com alta

resistência mecánica, alta porosidade, alta
absorÉo e baixa resistência eléÍÍica, polos
teÍminais cônicos e com o polo positivo de

lado direito e/ ou esquerdo da bateria caixa
e tampa de polipropileno copolímero dê alto

impacto, supressor de chama localizado,
dispositivo indicador de carga elélrica, baixa

gasêmcaçãô e rêsistência a altas
temperaturas, garantia mínama do fornecedor

de 18 meses, a partir da data de entrega,
com troca.

UNIDADE BATERIA AUTOMOTIVA
DE 12 VOLTS, NO MíNIMO 90

AMPERES.
Descrição Do Produto: conl liga de

prâtâlchumbo, placas de grandê espessura e
alta densidade, separadorês com alta

resistência mecânica, alta porosidade, alta
absoíção e baixa resistência elétrlca, polos
terminais cônicos e com o polo positivo de

lado direito e/ ou esquerdo dâ bateÍra caix3
e tampa de polipropileno copolímero de alto

impacto, supressor de chamê locàlizâdo,
dispositivo indicador de carga elétÍica, baixa

gaseificação e resistência a altas
temperaturas, garantia minima do íornecedor

de 18 mesês, a partir da data de entrega,
com troca.

UNIDADE BATERIA AUTOMOTIVA
DE í2 VOLTS, NO MíNIMO íOO

AMPERES.
Descriçáo Do Produto: corn iiga de

prata./chumbo, placas de grande espessura e
alta densidade, separadores com alta

resistência mecânica, alta porosidade, alta
absorÉo e baixa resistência elétrlca, polos
terminâis cônicos e com ô polo positivo de

lado direito e/ ou esquerdo da bateria. carxa
e tampa de polipropileno copolímero de altô

impacto, supÍessor de chama localizado,
sitivo indicador de a elétrica, baixa

02 r.JNtD

02 UNID

02 UNID 02 uNtt) 04
UNID

06
UNID

02
UNID

20
UNID

02
UNID

08
UNID

10"
UNID

04'
UNID

UNID
05

dr

I

I

I

I

I

I

l

I

I

l

I

I

I

I

L

I

I
I

I

I

I

I
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gaseificaÉo e resistênciã a altas
temperaturas, garanüa mínima do fornêcedor

de 18 meses, a partjr da data de entrega.
com troca.

UNIDADE BATERIA AUTOMOT|VA
DE í2 voLTS, No tvtíttttno rso

AMPERES.
Descrição Do Produto: Com ligâ de

prata./chumbo, placas de grande espessura e
alta densidade, separadores com alta

resistência mecânica, alta porosidade, alta
absorção e baixa resistência eletrica. polos
terminais cônicos e com o polo positivo de

lado direito e/ ou esqueÍdo da bateria, caixa
e tampa de polipropileno copolimsrô de alto

impacto, supÍessor de chama iocalizado,
dispositivo indicador de carga elétrica, barxa

gaseificaÉo e resistência a eltas
temperaturas, garantia mínima do fornecedor

de 18 meses, a pârtir da data de entrega,
com tÍoca.

UNIDADE BATERIA AUTOMOTIVA
DE {2 volTs, r.to wtÍNttto rzo

AMPERES.
DescriÇão Do Produto: com liga de

pÍatâ/chumbo, placas de grande espessura e
altâ densidade, separadores com alta

resistência mecânica, alta porosidade, altâ
absorÉo e baixa resistência elétrica, polos
terminais cônicos e com o polo positivo de

lado direito e/ oL, esquerdo da bateria. caixa
e tampa de polipropileno copolímero de aito

impaclo, supressor de chama localizado,
dispositivo indicador de carga elétricâ, baixa

gaseiÍlcâÉo e resistência a altas
temperaturas. garantia mínima do iornecedôr

de '18 meses, a partir da data de entrega,
com troca.

Prefeitura de Eldorado do Carajás
SEcRETARTA MUNt.-rpAL DE ADMTNISTRACÀo - SEMAD

CNPJ: 28.578. 1 60/0001 -31

o4
UNID

tÕ

UNID
32

UNID

07

5.í. Os produtos/serviços serão requisitados conforme a competente ordem de
compra/serviço espedida pela CONTRATANTE e deverão seÍ prestadas e/ou
entregues na sede do município.
5.2. A CONTRATADA deverá êntrega os produtos/serviços no prazo de í0 dias.
5.3. A fiscalização e aceitação do objeto serão do órgão responsável pelos atos de
controle e administração do contrato decorrente do processo de licitação, através de
servidores da Unidade Administrativa em questãc, 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 especificaçoes e quantitativos exigidos, estando sua aceitação

i-:ric,1):c.9c1çúeÍad,srqcr) e sabal?', o r)ac dc SíjJHrtiia'i rsic
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condicionada à devica fiscalização dos agentes competentes. Não seráo aceitos
produtos cujas condi ;ces de armazenamento e transporte não sejam satisfatórias;
5.5. O recebimento se eÍetivará nos seguintes termos:
5.5.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificaçáo da conformidade dos
produtos e/ou serviçcs com a especificação.
5.5.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e
cons uênte aceita o

6.1. Os pagamentos devidos serão realizados após a entrega dos
produtos/execução dos serviÇos.
6.2. A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descriçáo do objeto e
quantidade discriminada e acompanhada da requisição dos mesmos.
6.3. O Pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal
da contratada, ficando a mesma ciente de que as certidóes apresentadas no ato da
contratação deverão ser renovadas no prazo de seus vencimentos.

7.1- O Prazo de Viqência será de até 12(doze) meses , a partir de sua data e
assinaturas prorrogável nos termos da legislação Vigente

8.í. A qualidade dos produtos ou serviços deverá ser rigorosamente àquele
descrito no Termo de Referência e Nota de empenho, não sendo aceito em
nenhuma hipótese, outro diverso daquele.
8.2. Os preços cotados incluenl todas as despesas de custo, seguro, frete,
encargos fiscais, comerciais, socrais e trabalhistas ou de qualquer outra natureza.
8.3. Durante a Vigência do contrato, a CONTRATADA deverá atender prontamente
às requisiçÕes e especificaçÕes ,leste TERMO DE REFERÊNCIA, a partir da
solicitação através de ordem de compra/requisição do Setor solicitante.
8.4. Responsabilizar'-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas,
previdenciários, comerciais, Íiscais, quer municipais, estaduais ou federais, bem
como pelo seguro paia garantia de pessoas e equipamentos sob sua responsa-
bilidade, devendo apresentar, de imediato, quando solicitados, todos e quaisquer
comprovantês de pagamento e quitação.
8.5, Responder integralmente pelas obrigaçÕes contratuais, nos termos do art. 70 do
Código de Processc Civil, no caso de, em qualquer hipótese, os empregados da
CONTRATADA intentarem reclamaçôes trabalhistas contra a Contratante.
8.6. Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, registro
profissronal de pessoal necessário, bem conro pelo cumprimento das formalidades
exigidas pelas Leis Trabalhistas, Sociais e Previdenciárias.
8.7. Providenciar afastamento imediato, Cas dependências da sedê da
CONTRATANTE, de qualquer empregado cuja permanência seja por ela
considerada inconveniente.
8.8. Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus
empregados, no desempenhô dos serviços objeto do presente Contrato.
8.9. Manter, na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e idôneo
que a represente, integralmente, em todos os seus atos.
8.10. Apresentar. no caso de pessoa jurídica, a cada pagamento, quando houver
fornecimento de máo de obra, a quitação para com a Seguridade Social (CND) e
FGTS.
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8.'t't. Responsabilizar-se por todos os encrrgos sociais e trabalhistas.
8.12. Nâo prestar declarações ou infoÍmaçóes sem prévia autorizaÉo por escrito da
CONTRATANTE a respeito do presente contrato e dos serviços a ele inerentes;
8.í3. Realizar os serviços com pessoal, seus empregedos, devidamente
capacitados e registrados segundo as normas da Lei ou terceiros devidamente
contratados e habilitados pela CONTRATADA;
8.14. Manter êquipe técnicâ para a prestação dos serviços, assistência técnica e
manutenção, durante o prazo de execuÉo dos seNiços;
8.15. Cumprir os serviços conforme disposiçôes do presente contrato;
8.í6. lndenizar quaisquer danos ou prejuízos causados à Prefeitura ou a terceiros,
por ação ou omissão no Íomecimento do presente Contrato.
8.17. Prestar as informaçÕes e esclarecimentos sempre que solicitados pela
Contratente.

9.í. Responsabilizar-se pela lavratura do contrato ou outro instrumento subsütuüvo
se for o caso, com base nas disposi$es da Lei 8.666/93 e suas alteraçóes.
9.2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestaçâo-
9,3,' Acompanhar, controlar e avaliar a prestação, através da unidade responsável
por esta atribuição.
9.1, Zelar para que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigaçÕes
assumidas com a Contratada, bem como sejam mantidas todas as condiçóes de
habilitação e qualificaçâo exigidas na prestação.
9.5. Seráo considerados para efeito de pagamento os serviços efetivamente
executiados pela Contratada e aprovados pelo setor responsável pelo recebimento.

í0.í. A discipline das inÍraçÕes ê sançôes administrativas aplicáveis no curso da
licitaçâo e da contrataçáo é aquela prevista neste Termo de Refurência.

\r
)-l.v)*

.\t
FABIO DOS

r'
bnNTOS LEAL

Secretário Municipal de Administraçâo
Portaria no 57712021 GAB

l.oús 11 20. 'poro que lodos veJam e 91ttofi o nlào do çNHOR Fi is@
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Prefeitura de Eldorado do Carajás
SECRETARIA MUNICIPAL DE

CNPJ:28.578.
NrsrRAÇÃo - SEMAD

60/0001-31

ALDENIR
Saúde

tia no 41312021 GAB

lç;^r--
DINAQUEILE BARROS DA SILVA OLIVEIRA

Secretario Municipal de Educação
Portaria n" 27912022 GAB

lt 
-) 

tlarr-lc ;Jo'n .L '.

PAULO FRANKLIN LIMA OLIVEIRA DAS CHAGAS
Secretario Municipal de Meio Ambiente

Portaria no 00312021

FRANCI A SANTOS
Secretario Municipal de Assistência e Promoçáo Social

Portaria no 37312021

rtllll,
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NOME DE FANTASTÁ

RAzÃo socIALr
CNP
INSC. EST.

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM NAl)
ENDEIIE
B,AIRRO:

CEP:

TELEFO N E: FAX:

CONTÂTO DA LICITANTE: TELEFONE:
BANCO DA LICI'I'ANTE: CONTA BANCARIA DA LICITANTEi

CIDADE:
E-MAIL:

n Elt ESPECIFICAÇÕES

A empresa:,....,..,.......,........................... declara que:

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

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

embalagens adequadas.

o Validade da proposta: 

- 

( 
-) 

dias.

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

desse processo.

. Que não possui como sócio, gerente l: diretores, servidores da prefeitura municipal de

companheiro ou parente até terceiro grau,

uf, e ainda cônjuge,

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

estabelecidos no anexo, deste edital a contar do recebimcnto, por paftL'da contratada, da ordem de compra ou documento

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

uf todos os equipamentos se[ão avaliados, sob pena de devoluçâo de não aceite, caso não atenda a

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

LOCAL E DATA

CARIMI]O DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSAVEL

OBS. serão desclassificadas as propostas que apresentarem cotações contendo preços excessivos, simbólicos, de valor zero ou

inexequíveis, na forma da legislação em vigor, ou ainda, que ofereçam preços ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais

licitantes.

., .l ,,,,.: : ,ra ., 1, -". _ :: J,r ?.,

RLiê d3 Rrc verrr e i o ,, o1 - (ertro - kí:i 10c, i-EP: 53I:a'o.ro - E:dorôdc ílo Càr3lás/PÀ

QU'I.
VALOR

T]NITÁRIO R§
\ AI-OR

t'o1' \L RS

ANExo r - pRoPosrA DE PREJqq(erqp!!g,
PREGÃO ELETRÔNICO NS XXXX/202 2-SRP
SESSÀO PÚBLTCA: - ---/---- /2022, ÀS ----ri,--, r\,rrN [----) HORAS.

LOCAL: PREFEITURA MUNCIPAL DE 

-/TIF

IDUNTIFICAÇÀO DA PRO PON ENTI:

I NS DA AGENCIA:

I]NI)
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO - Cpr

ANExo rr - DECLARAÇÃo DE sufErçÃo Às coNorçÕEs ESTABELECIDAS No EDITAL E DE INExlstÊrucla ne
FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIvos DA HABILITAÇÃo

PREGAO ELETRONICO NS XXXX/2022-SRP

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE F

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

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

proponente, CN P] declara expressamente que se sujeita às condições

estabelecidas no editâl acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada peio

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

que demonstrem integral capacidade de executar o íornecimento do bcm previsto.

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

que comprometâ a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, parágrafo Z!, e artígo 97 da lei nq 8.666, de

r- 21 de junho de 1993, e alterações subsequentes.

em, de 2022

(ASSINATIIRA DO RESPONSÁVEL E CPF)

...:,,, i':,i ii:,.rillrLr.:it(i..,r i' 1.r .1,'iÉÀ-*a,i'li ri(i
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DEPARTAMENTO DE LICITAçÃO - Cpr

PREGAO ELETRONICO N9 XXXX/2022-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 ne ................ e CPF nq......-....................., declara, para fins do

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

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

emprega menor de dezesseis anos.

ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( J1

(data)

(representante legal)

I 
Ohsenaç:io: cm caso atirmarivo- assrnalaÍ a ressalva ocrma

t::: i:'. ".r\.r. irl lai,,alJ, ') r:arr;-:i:r' :ir'l;; r1 ';i-;'iíaril :a ' ,rlal

Rua dà Rio r€rme i o o cr - Centro - km 1oo, CEP: 63524 ooo - Eidorado do Caralá9iPA

ANEXO III - MODELO D[ DECI,ARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7S DA
CONSTITUIÇÂO FEDERAI,
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ANExo IV - DECLARAÇÃo DE ELABoRAçÃo TNDEpENDENTE DE pRoposrA. (MoDELo)

pREGÂ0 ELITRôNtco Ns xxxx/z0zz-sRp

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

fidentificação completa da licitante), para fins do disposto no edital de licitaçào: PREGÂO eLEtnÔrutCO trt,

XXXX/202Z-SRP, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do código penal brasileiro, que:

A) A proposta apresentada para pa.ricipar do PREGÂo ELETRÔNICo Ne xxxx/2022-SRP, foi elaborada de

maneira independente [pelo licitante], e o conteúdo dâ proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou

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

ELETRÔNICO Ne Xxxx/2022-sRP, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

B) A intenção de apresentar a propo:;ta elaborada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO Ns XXXX/2022-SRP

não foi informada, discutida ou retebida de quaiquer outro participante potencial ou de fato do PREGÂO

ELETRÔNICO Ne xxxx/z022-SRP, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

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

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

licitação;

D) Que o conteúdo da 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 ELETRÔNIC0 Ne xxxx/2022-sRP anres da adjudicação do objeto da referida

licitação;

E) Que o conteúdo da proposta apresentâda para participar do PREGÃO ELETRÔNICO Nq )üXX/2022-SRP não

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

município de 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 informações

para firmáJa.

ITEPRESENTANTE LEGAL

t:r:ta|:; t; .a,) i'<í:tt ili,,. l"'arar'i t(r .,1 r? ' c:ir.;.-' .r 'rro.ra st'l;iÍ.1? ir-'i,iic '
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ANEXO V - DECLARAçÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

PREGÂO ELETRÔNICO NS XXXX/2022-SRP

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

ns [XXXX], neste ato representada prlo [cargo] fnome do representante legal], portador da carteira de identidade

n'q [XX/ü], inscrito no CPF sob o na [XP«], declara, sob as penalidades da lei, que se enquadra como

microempresa ou empresa de peqLreno porte, nos termos do art. 3a da lei complementar na 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. 3a da lei complementar nq 123 de 14 de dezembro de

2006.

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

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

vantâgens Iegalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4q do art.

3e da lei complementar ne 123f06alterada pela LC147 /20-14.

( ) Empresa de pequeno porte - receitâ 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 legais impostas pelo § 4 
q do art. 3e da lei complementar ne 123/06 alterada pela LC 147 /2074.

observações:

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

123, de 14 de dezembro de 2006;

o a nâo apresentação desta declaração será interpretada como não enquadramento da licitante como me ou EPP,

nos termos da LC ne L23 /2006, ou a opção pela não utilização do direito de tratamento diferenciado.

LOCAI, E DATA

NOMIi E ASSINATURÁ DO REPRESENTANTE LEGAL

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

CPF: XXX.X)fi./üX-XX
CRC:

::.:.:::t'i:.:,,|.),,'.-.i.:r..Jir,..!.r:.!-_.J:i.r.-'SÉl':íi:,L,-,nrO
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.4NEXO VI . DECI,ARAÇAO DE IDONEIDADE

Ao REDIGIR A eRESENTE DECLARAÇÃo, o pRopoNENTE ocvenÁ urtrzAR roRpruLÁRto coM TIMBRE DA
'- PROPONENTE.

pREGÃo ELnrRôrlrco Ns xx xx /zozz-stp

A empresa inscrita uo CNP| ne ...........-.... por intermédio de seu representante legal o

Sr....................................., portâdor da carteira de identidade ne...................... e do CPF ne ......................., declara não ter

recetrido do município de 

--/uí 

ou de qualquer outra entidade da administração direta ou indireta, em

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

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

com a administração federal, estadual e municipal.

_ EM , _DE _DE 2022

(ASSINATURA DO RESPONSAVEL, E CPIJ)

t,,.:,:1tr'r,;1.:.rJra:,:.;a::i.lrr:r,t.i;t.a' ., .tj. :_;: i.Íri,ra-,r,!.:'rjic

Rua da Rio vermê t o o 01 - Centío - kín 1oo, CÊP: 685:4-ooo - Ê,doràdo dô CãÍêJás/PA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
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O[A) PREGOEIRO(A) E EQUIPE DE APOIO.
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ANExo vrr - DECLARAÇÃ0 r)E cuMpRrMENT0 Dos REeursrros DE HABTLTTAÇÀ0. (MoDEro)

- pRE6Áo Er-ErRôrutco Ne xxxx/zo:.2-sRp

A ...........................................................Irazão social da empresaJ, CNPf nr........................., localizada à

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

- PREGÂ0 ernrnôrulco Ne xxxx/zozz-

EM, _ DE _ DE 2022.

(ASSINATURA DO RESPONSAVEL E CPF]

certârne licitatório na PREFEITURA MUNICIPAL DE

SRP

.. - ...:.-' ,' . :..r1 ,:,,, .,.:.: r r.. ; :r i i!.i;:,/:,;r-rr-,-,.-/r
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A empresa , portador dll CNPI ttq-, tendo como seu sócio

representante p ortador do CPF nq___ declaro, para os fins que se fizerem

necessários, que não possuo vínculo, direta ou indiretamente, com a Administração Pública de Eldorado do

Carajás-Pa ou, em conformidade com inciso XVI do artigo 37 da Constituiçâo Federal.

EM, 
-DE 

-DE 

2022

IASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

ia,: ri,1l ,1r'riri.jr,:::a:,"('a!t'.,".:i) 'ír": ai,)-ir r. -§a:,'\rr!aq ii!- r:i,ar'
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E PREFETI'URA D§ ETDORADO DO CARAIÁS
DEPARTAMENTo DE LrcrrAçÃo - cpr

ANEXO tX MINUTA DA ATA_DE REGISTRO DE PREçOS DE PREçOS Ns
PREGAO ELETRONICO N9

Aos _ dia[s) do mês de __de dois mil e vinte e dois, O MunicÍpio de Eldorado dos Carajás, através da

Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás, nos termos da Lei 8666/93 Lei np 10.520, de 17 de julho de 2002,

publicada no D.O.U. de 1B de juiho de 2002, Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2079, decreto Ne 7.892,DE23

DE IANEIRO DE 2013, DECRETO Ns 9.488 DE 30 DE AGOSTO DE 2018 e dâs demais normas legais aplicáveis, em

face da classificação da proposta ,presentada no Pregão Eletrônico para Registro de Preços, SISTEMA DE

REGISTRO DE PREçO PARÁ FORNECIMENTO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER DIVERSAS

SECRETARTAS E FUNDOS MUN|CTPAIS DO MUNICíPIO DE ELDORADO DO CARAJÁS rendo sido os referidos preços

..,- oferecidos pela empresa(s) cuja(s) proposta(s) foi classificada(sJ em primeiro lugar no certame supracitado.

As qLrantidade são estimadas e nâo cônstitui qualquer compromisso futuro para contrâtação, devendo ser

entregues apenas as quantidades solicitadas pela Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás, de acordo com a

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

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; C.N.P.J. 1e XXXXXXXXXXXXXXX, representada neste ato pelo(a) Sr(a).

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, C.P.F. nq XXXXXXXXXXX e R.G. nq XXXXXXXXXXXXXXX-

,1 []t 1]SPE('IFICACOES t r.il) VÂLOR
T'\ ITÁRIO RS

\'ALOR
101 .\r. R§

CI,AUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

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

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade destâ Ata de Registro de Preços, a contratânte não estará

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

podendo fazê-lo 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 preferência 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

condições estâbelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de

quaisquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA TERCEIRA. DA UTII.IZAÇÀ0 DA ATA DE REGISTR0 DE PREçOS

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

Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que

devidamente comprovadâ a vantager.'r.

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer

tdõiâüo
do Carajás
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uso dâ presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse iunto ao Contratante, para que este

indique os possíveis fornecedores e respectivos 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 0u não do fbrnecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata,

desde que este Fornecimento não prej,rdiqrie as obrigações assumidâs com o Contratante.

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

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

Parágrafo quarto: Os quântitativos referente as adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na

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

e a)rgãos 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 matéria deverão ocorrer em de imediato corridos acordo com as

especificações contidas na ordem de compras/serwiço ou nota de empenho, de acordo com a necessidade e

interesse da secretaria solicitante pcdendo ocorrer em qualquer parte do município tanto na ária urbana quanto

na zona rural.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

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

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

bancária creditada em conta corrente do fornecedor, a partir do 15q (décimo quintoJ dia útil do mês subsequente,

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

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

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

período máximo de 30 (trintal 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 Garantiâ por

Tempo de Serviço (FGTS) e à Justiça do Trahalho (CNDT), demonstrando situação regular no cumprimento dos

encargos sociais instituídos por lei.

3. A Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás reserva-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 aceitas.

4. A Prefeitura Municipal de Eldorad,; do Carajás poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes

a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Pregão Eletrônico/SRP.

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

financeira, sem que isso gere direrto à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de
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pagamento.

5.1 - Nos casos de eventuais antecipaçóes de pagamentos, fica convencionado que será aplicado o percentual de

100/o (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 tânto, Íica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo Prefeitura Municipal de

Eldorado do Cara.jás entre a dâta acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será a

seguinte:

EM=lxNxVP

Onde:

EM = Encargos moratórios;

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

VP = Valor da parcela a ser paga.

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

I={TxJ/365 => t= {6/100)/36s => I=0,0001644

TX = Percentual da taxa anual = 6%0.

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

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIçÔES DE FORNECIMENTO

A execução dos serviços ou fornecimr.nto 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

entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento, observando as normas e

obrigações constantes no Edital, no Termo de Referência e nesta Ata de Registro de Preços.

CúUSULA SÉTIMA - DAs PENALIDÂDES

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

entidade contratante poderá, garantitia a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes sançôes:

l - Advertência, que será aplicada pcf meio de notificação via ofício, mediante contra recibo do representante

legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 [cinco] dias úteis para que a empresa licitante apresente

justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediânte crivo da Adminisúação;

lI - multa de 0,1olo (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

máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

III - multa de 10olo (dez por centoJ s(,bre o valor do material não entregue, no caso de inexecução total ou parcial

do objeto contratado, recolhida no t)razo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem

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

objeto o qual foi registrado os prazos.
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Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05

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

da punlção ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a

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

execução 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

processo, no prazo de 05 [cinco) dias úteis.

Parágrafo Terceiro - Se a multa Íor de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,

responderá a empresa fornecedora pela sua difetença, a qual será descontâda 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 contratante, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período,

sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA OITAVA - DO REA|USTAMENTO DE PREçOS: Quando, por motivo superveniente, o preço registrado

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

8,1 Convocar o contratado visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo

mercado;

8.2 Frustrada a negociação, liberar o,:ontratado 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:

8.S Liberar o contratâdo do complonrisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as

justificativas seiam motivadâmente aceitas e o requerimento ocorrâ 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-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de

restâbelecer as condições originalrnente pactuadas.

8.9 A levisão poderá ocorrer a qualtluer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a

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

majoração de seus encargos.
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8.10 Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior,

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

memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

8.11 Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo

caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da furmulação/aceitação da proposta, bem como

aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de

reajustamento, 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 liegada pela parte interessada;

8,14 O evento imputado como causa.Je desequilÍbrio houver ocorrido antes da formulação da propostâ 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 inccrrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse

âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIçÔES DE RECEBIMENTO DO OBIETO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

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

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

pela contratante.

Parágrafo Primeiro: Os seruiços cu produtos deverão ser de ótima qualidade, e deverão ser executado ou

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

acompanhados das respectivas notas fiscais;

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:

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.

II - Definitivamente, após a veriíicação da qualidade, da quantidade dos serviços ou produtos e sua consequente

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

úteis após o recebimento provisório.

cLÁUsULÂ DÉCIMA - Do CANCELAMENTo DA ATA DE REGISTRo DE PREço§

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo

específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

A pedido, quando;

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

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

mercado dos insumos que cornpõem o custo do serviços.

. Por iniciativa do Ministério da fustiça, quando:

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

mercado;

o perder qualquer condição de habilitação ou qualificaçâo técnica exigida no processo licitatório;

. por razôes de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;

o não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;

. não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro

de Preços;

\-/ . caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de

Registro de Preços ou nos petiidos dela decorrentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUToRIzAçÃo PARA AQUISIçÀo E EMISsÀo DAs 0RDENS DE CoMPRA

OU SERVIçOS

As aquisições do objeto da presente Ara 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.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÔES

O licitante registrado na Atâ de Registro de Preços estârá obrigado a fornecer, quando solicitados, quantitativos

superiores àqueles registrados, em frrnção do direito de acréscimo de até 25o/o (vinte e cinco por cento) de acordo

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

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

,- razão dos respectivos limites de fornccimento registrados na Ata.

Parágrafo Segundo: A supressão dr:ls serviços ou produtos registradas nestâ Ata poderá ser total ou pârcial, a

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

cLÁusuLA DÉctMA TERCEIRÁ - Dos pREÇos E LorES Dos ITENS DE FoRNECTMENT0 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$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (dozeJ meses,

contado a partir da assinatura da presente Ata dc Registro de Preços.

CLÁUSULA 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 nâtureza da atividade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. DAs 0BRIGAÇÕEs DA CoNTRATANTE

Sâo obrigações do contratante, as coDstantes no edital, termo de Refeiência e ata de registro de preços;

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(sJ da(s) Nota[sJ Fiscal(a is)/Fatu ra [s) da contratada, após a efetiva
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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.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA . DAs DISPOSIçÕES FINAIS

Integram esta Ata o Edital do Pregão Eletrônico pâra Registro de Preços e a proposta da empresa classificada em

1o lugar.

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições

constantes das Leis ns 8.666/93 e 10.520 /2002 e demais normas aplicáveis.

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição

indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratânte.

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

administrativamente, serão process;rdas e iulgadas no foro da cidade de Eldorado dos Carajás, com exclusão de

qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 fduas) vias de igual teor e forma,

nâ presença das testemunhas que também o subscrevem.

lildorado dos Carajás - PA, em _ de dc

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CARA]ÁS
CONTRATANTE

RAZAO SOCIAI, DA EMPRESA
cNPl N'_._._/_-_

CONTRÁTADA

,1 . :_'.,r' jr.r'.r:,r.r:.r...:tatr. i: r:ri:_ra:. .:, .:t..-,. !..!t,:ri?:r, ::ta'
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ANEXO X

MINUTA DE CONTRATO

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

denominado contratante, com seguinte endereço Rua da Rio vermelho q 01 - Centro - km 100, CEP: 68524-000,

representado pelo Sr.e Prefeita Municipal [ara Braga Miranda, e de outro lado a empresa

inscrita no CNPJ [MF] sob o n.e estabelecida doravante denominada

simplesmente contratada, neste ato rÍ)presentada por portador da Cédula de Identidade n.p

e CPF (MFJ n.q _ 

--. 

celebram o plesente contrato, do qual serão partes integrantes o

edital do Pregão Eletrônico n.e _l -_ e a proposta apresentada pela contratada, sujeitando-se o contratante e a

contratada às normas disciplinares d;rs Leis nq 8.666/1993 e 10.520/20A2, 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 FORNECIMENTO DE BATERIAS

AUTOMOTIVAS PARÁ ATENDER DIVIiRSAS SECRETARTAS E FUNDOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE ELDORADO

DO CARÁJÁS

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

do contrato ó de R$ _ (_

I1'EM UND QU'I.
! ÀLOR

urrr'Ánro n$
VALOR

TOTAL RS

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

estimâtivos, não acarretando à Administração do contratante qualquer obrigação quanto a sua exe(uçào ou

pagamento.

3- As despesas oriunda do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária: yüXXXXXXXXXX

CLÁUSULA TERCEIRA . DOS PRAZOS

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

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

Eldorado dos Carajás.

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

fiscalização do CONTRATANTE, sem prejuízo rle outros serviços antorizados para execução

CLÁUSULA QUARTA - DO AMPARO LEGAL

1- A lavratura do presente contrato decorre da realização do Pregão Eletrônico realizado com fundamento na LeÍ

ne 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei ne 8.666/93 Decreto 10.014 de 20 de Setembro de 2019.

CLÁUSULA QUINTA - DÁ EXECUçÀO Do C0NTRAT0

,:..._.....a-,,::,t-.j,r.;..,._.,::.,:l:a,,:,....i:,:::|a,,,.,,,,:i,.i;ir.:1...:aal:.,-_r!:aj.
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1. A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ãr.r pelas cláusulas contratuais e pelos

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

disposições de direito privado, na forma do artigo 54 da Lei n.a 8.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 55,

do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

1. A vigência deste contrato será 

--/
_à 

-/-/- 
, contados da data da sua assinatura, tendo

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

2. O Contrato poderá ser prorrogadc, alterado ou aditado nos termos do art.57, incÍso IV c/c artigo 65 da Lei

Federal nq 8.666/93 desde que satisfeitas as exigências legais e regulamentares, previamente justificadas.

CúUsUtA SÉTIMA . Dos ENCARGOS DO CONTRATANTE

1. Caberá ao contratante;

1.1 - permitir acesso dos técnicos da contratada às instalaçôes do contratânte para execução dos serviços

constantes do obieto;

1.2 - prestar as informaçôes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da contratada;

1.3 - rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as especificações constantes do

Anexo I do edital do Pregão eletrônico n.'-/-;
1.4 - impedir que terceiros executem os serviços objeto deste contrato;

1.5 - solicitar que seja refeito o serviço que não atenda às especificações constantes do anexo i do edital do

pregão n.'-/- e conforme cronograma da secretaria requisitante.

1.6 - atestar as faturas corresponderrtes e supenr'isionar o serviço, por intermédio da secretaria de serviços gerais

do contratante.

CLÁUSULA OITAVA . DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

1. Caberá à contratada:

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

como:

a) salários;

bJ seguros de acidente;

c) taxas, impostos e contribuiçÕes;

dJ indenizações;

eJ vales-refeição;

0 vales-transporte; e

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo G<.rverno;

1,.2 - manter os seus técnicos sujeitos às normas disciplinares do contratante quando em trabalho no órgão,

porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;

Ruêda R o verme roool-Centro-km 1oo, CEP: 68524-.),10-EidorôdodoCêrêjás/PA
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1.3 - manter os seus técnicos identificados por crachá, quando em trabalho no órgão, devendo substituir

imediatâmente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do

contratante;

1.4 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente aos rnóveis, e outros bens de propriedade do

contratante, quando esses tenham sido ocasionados por seus técnicos durante a prestâção 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 contratante;

1.6 - reparar, 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;

1.7 - refazer os serviços que forern rejeitados no prazo de 05 (cinco] dias úteis, contados do recebimento da

comunicação;

1.8- usara melhor técnica 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 contratânte qualquer anormalidade de caráter

urgente e prestar os esclarecimentos iulgados necessários;

1,-76 - manter-se em compatibilidrde com as obrigaçôes a serem assumidas e com todas as condições de

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

CLÁUSULA NoNA - DAS OBRIGAçÔES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

1. À contratada caberá, ainda:

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

legislação 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 contratânte;

1-Z - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigaçôes estabelecidas na legislação

específica de âcidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no

decorrer do desempenho dos serviços ou em conexào com eles, ainda que acontecido em dependência do

co n tra ta nte;

1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas a este contrato,

originâriamente ou vinculados por prevenção, conexão ou continência; e

1,.4 - assumir, ainda, a responsal;ilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução deste

contrato.

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 obieto deste contrato,
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razão pela qual a contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o

contratante.

cr,Áusum oÉcrrr,rA - DAs oBRrcAÇÕEs cERAIS

1. 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 prestação dos serviços, objeto deste contrato;

"1.2 - é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver

prévia autorização da Administração do contratânte;

1.3 - é vedada a subcontratação de outra empresa para a prestação dos serviços objeto deste contrato.

1.4- Arcar com todas as revisões durante â garantia.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA . DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAçÂO

1. A execução dos serviços objeto 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.

3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a

autoridade competente da Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás, em tempo hábil, para a adoção das

medidas convenientes.

4. A contratada deverá rnanter preposto para representála durante a execução deste contrato, desde que aceito

pela administração do contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ATESTAçÃO

1. A atestação da execução dos sewiços caberá à servidor do contratante designado para fim representando o

contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DESPESA

L.As despesas decorrentes do fornecimento do objeto licitado correrão por conta da Dotação Orçamentária Própria

do(s) Órgãos que compõe a Administração Publica Municipal. XXXXXXXXXXXXXXXX

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. DO PAGAMENTO

1. Executados e aceitos os serviços, a contratada apresentará a Nota Fiscal/Fatura no Setor Financeiro da

Prefeitura Municipal de Eldorado dos Cara.jás, situado na Rua da Rio vermelho q 01 - Centro - km 100, CEP:

68524-000, para fins de liquidação e pagamento, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque

nominal ao fornecedor, até o 30e (trigésimo) dia útil contado da entrega dos documentos.

2. O contratante reservâ-se o direitc, 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 contrâto.
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4. 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.

5.1 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma

forma para tanto, fica convencionad0 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:

EM=lxNxVP

onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de diâs entre a data prevista pâra o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Vâlor da parcela pertinente a ser paga;

I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

l=TX ==> I = (6/100) ==> I=0,00016438

365 365

TX - Percentual da taxa anual = 6olc

5.2 - A compensação financeira prevrsta nestâ condição será incluída na fatura do mês seguinte ao da ocorrência.

5.3 - O pagamento mensal dos serviços somente poderá ser efetuado após a apresentação da nota fiscal/fatura

atestada por servidor designado, conÍorme disposto no art.67 da Lei n.q 8.666/93, e verificação da regularidade da

licitante vencedora lunto 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 aiterado caso haja interesse da administração, nos casos previstos na Lei n.q

8.666/93, desde que haja interesse dl Administração com a apresentação das devidas iustificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO E REAIUSTES

1. No interesse da Administração do contratante, o valor inicial atualizado deste contrato poderá ser aumentado

ou suprimido ato o limite de 250lo (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1a e 2p, da

Lei n.e 8.666/93.

1.1 - 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 estabeiecido nesta cláusula, exceto as supressôes

resultantes de acordo entre as partes.

1..3. Os valores contratados poderão ser reaiustados a cada período de 12 fdoze) meses de execução do Contrato,

mediante solicitação da Licitante Vencedora, considerando o IPCA.
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1.4. O reaiuste deverá ser solicitado mediante Processo Administrativo protocolado na secretaria de Finanças,

anexando documento que o justifique, devendo ser apostilado ao Contrato nos termos do § 8e do artigo 65 da Lei

Federal nq 8.666/93.

cLÁUsUtA DÉCIMA SÉTIMA - DAs PENALIDADES

1. O atraso in,ustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das obrigações estabelecidas no contrato

sujeitârá a contratada à multa de 0,?/o (zero vÍrgula cinco por centoJ por dia e por ocorrência, até o máximo de

10% fdez por centoJ sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo máximo de 1.5 (quinze) dias corridos, uma

vez cornunicada ofi cialmente.

2. Pela inexecução total ou parcial rro objeto deste contrato, a administração do contratante poderá, garantida a

prévia defesa, aplicar à contratada as seguintes sanções:

2.1 - advertência;

2.2 - multa de l0o/o (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto

contratado, recolhida no prazo de 15 (quinzeJ dias corridos, contado da comunicação oficial;

2.3 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do

CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 [rlois) anos;

2.4 - d,eclaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os

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

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a administração do contratante pelos

prejuízos resultantes e após decorridcr o prazo da sanção aplicada conr base no subitem anterior.

3. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a contratada estará sujeita às penalidades tratadas nos itens 1e

2 desta cláusula:

3.1 - pelo atraso na execuçâo 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

reieitado, caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data da rejeição;

C

3.3 - por recusar refazer qualquer serviço que vier a ser rejeitado caracterizadâ 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 suieita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no cadastro

de fornecedores do contratante e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo Iv da Lei n.e

8.666/e3.

5. Comprovado impedimento ou rec,)nhecida íorça maior, devidamente justificado e aceito pela administração do

contratante, em relação a um dos eventos arrolados no item 3 desta cláusula, a contratada ficará isenta das

penalidades mencionadas.
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6. As sançôes de advertência, suspensão temporáriâ de participar em licitação e impedimento de contratâr com a

Administração do contratânte, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública

poderão ser aplicadas à contratada ,untamente com as de multâ, descontando-a dos pagamentos a serem

efetuados.

CLÁUSULA DÉcIMA oITAvA - DA RESCISÂ0

1. A inexecução total ou pârcial deste contrato ense,a a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a80 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:

2.1 - 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.p 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 legislação vigente sobre a matéria.

3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentâda da

autoridade competente.

CLÁUSULA DÉCIMA NoNA - DA VINCULAçÃo Ao EDITAL E Á PROPOSTA DA CONTRATADA

1. Este contrato fica vinculado aos termos do Pregão Eletrônico n.e 

-/- 
e aos termos das propostas da

contratada.

CLÁUSULA VIGÉSIMA . DO FORO

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirinridas administrativamente,

serão processadas e julgadas no Foro da cidade de Eldorado dos Carajás, com exclusão de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja.

2. E, para firmeza e validade do que foi pâctuado, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e

forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos representântes das partes,

contratante e contratada, e pelas testemunhas abaixo.

Eldorado dos Carajás - PA, em de _.__ 2022.

CONTRÀIANTti (.ON IRAI-AI)A

TI]STI]ML]NIIAS
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