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o ruurvtcipto DE ELDoRAD0 oos caRlyÁs, roRNn púertco, PARA C0NHECIMENT0 Dos INTERESSAD0S,

QUE A PREFEITURA MUNICIPAL, neRIIznú LICITAçÀo, PARA REGISTRO DE PREçOS NA MODALIDADE
pREcÃo, NA FoRMA rLrtRôrvrca, coru cRIrÉnlo DE IULcAMENTo MENoR PREç0 PoR ITEM, Nos
TERMOS DA LEI NS 1O.S2O, DE 17 DE IULHO DE 2002, DO DECRETO NS 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE

2019, DO DECRETO N9 7.746, DE 05 DE JUNHO DE 2012, DO Df,CRETO N' 8.538, DE 06 DE OUTUBRO DE
2015, DECRETO 7892, DECRETO NS 9.488/18 APLICANDO-SE, SUBSIDIARIAMENTE, A LEI N9 8.666, DE 21
DE fuNHo DE 1993, e as txlcÊwclas ESTABELECIDAS NEsrE EDITAL. LEI coMeLEMENTAR Ns 123106 E

147/2014, SUBSIDIARIAMENTE, eELA LEr N' 8.666193 E DEMAIS LEGISLAÇÃo, soB As coNDIçÕES
EsTABELECIDAS NESTE ATo coNvocnrónto E ANExos.

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

monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica
www.»ortaldecomoraspublicas.com.br. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o
processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pela sua equipe
responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da proposta com
os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; r,erificar e julgar as condições de habilitação;
receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão;
indicar o vencedor do certame; condllzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente
instruído a autoridade responsável pela adjudicação e propor a homoiogação.

óncÂos lnmnESSÁDos:

DATA E HORA DE INICIO DAS
PROPOSTAS:

IMPUGNA o:

MODO DE DISPUTA

2. DO OB|ETO.

0 objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para SISTEMA DE REGISTRO DE PREçO
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECTALTZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVrçOS MÊCAUCOS,
DIVERSOS PARA VEÍCULOS PESADOS, E EQUIPAMENTOS E MAQUINAS AGRÍCOLAS PARA ATENDER
DTvERSAS SECRETARTAS DO MUNICíptO DE ELDORADO DO CARA,ÁS.

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICíPIO DE

ELDORADO DO CARAIÁS.

12H:00 M DODtA02/05/2022 (HORÁRIO OS súSÍr,rA)

12H:00 M DO DrA 09/05/2022 (HORÁRrO OE SRASÍLrA)

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

SESSÃO PÚBLICA:

05 /2022 IHORÁRIO DE BRASÍLIA

08H:01 M DODtA13/OS/2022 (HOúRrO DE BRASíLrA).

0BH:00 M DO DIA 13/ l

LOCAL:
rvww.portaldecornnrasoublicas.com.br

VALOR ORçADO SIGILOSO

DATA E HORA LIMITE PARA

I

I
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DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ELDORADO OO CnnnlÁS. O critério de 

'ulsamento 

adotado

será o menor preço do tTEM, observadas as exigências contidâs 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 eventuais adesões são as que

constarn da minuta de Ata de Registro de Preços

4. DO CREDENCIAMENTO.

4.1. O CredenciamenLo é o nível básiro do Registro Cadastral no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS que permite a

participação dos interessados na modalidade LICITATÓRlA PREGÃ0, em sua FORMA ELETRÔNlCA.

4.2. O cadastro deverá ser feito no Prr-tal de Compras Públicas, no sílio wwtv,portoldecompraspublicas,com,br:

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 excl;siva e íormalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como

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

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

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

4.5. É de responsa bilida d e do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no PORTAL DE COMPRAS

PUBLICAS e mantê-los atualizadr':; junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder,

imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão Iogo identriique incorreção ou aqueles se tornem

desatualizados.

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

habilitação

s. DA PÁRTTCTPAÇÃO NO PREGÃO,

5.1. Poderão participar deste Pregãc interessados cuio ramo de atividade seja compatível com o objeto desta

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

5.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas 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 Complementar na 123, de 2006.

5.3. NÀO PODERÀO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO OS INTERESSADOS:

5.3-3. Proibidos de participar de Iicitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

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

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

responder administrativa ou judicialmente;

5.3.6. Que se enquadrem nas vedações previstâs no artigo 9e da Lei na 8.666, de 1993;
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5.3.7. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

5.3.8. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

5.3.9. 0rganizações da Sociedade Civil de lnteresse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão np

7 46 I 201 4-T CU -Plenârio).

5.4, COMO CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO, A LICITANTE ASSINALARÁ "SIM" OU "NÂ0" EM CAMPO

PROPRIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, RELATIVO ÀS SEGUINTES DECLARAÇÔES:

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

usufruir 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 assinalaçâo do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento

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

pofte.

5.4.4. Que esú ciente e concorda rom 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 editalícias;

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 
.18 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de

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

Constituição;

5.4.8. Que a proposta foi elaborada de íorma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP no 2,

de 16 de setembro de 2009.

5.4.9. Que nâo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado,

observando o disposto nos incisos III e lV 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. ,unto a documentação de

habilitação devidamente atualizado sem pendencias.

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

lei e neste Edital.

6. DA APRESEIiITAçÁO DA PROPOSTA E DOS DÍ)CUUEilTOS DE HÁBILITAçÁO

6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com os

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

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

envio dessa documentação.
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6.2. 0 envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de

chave de acesso e senha.

6.3. As Micrôempresas 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, § 1e da LC nq 123, de 2006.

6.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações 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 sessão 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 â proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão

d is ponibilizad os para avaliação do(a,t Pregoeiro(a) e para acesso público após o encerramento do enüo de lances.

7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTÀ

7.1. O LICÍTANTE 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 (conforme 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 especificações do objeto contidas na proposta vinculâm a Contratada.

7.3. Nos valores propostos estarão iúclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas,

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

serviços.

7.4. Os preços ofertâdos, tanto na propostâ inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade

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

outro pretexto.

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 licitrções públicas;

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

íantasia que venha indicar a mesma.

8. DA ABERTURÂ DA SES§iO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMUTAçÂO DE LAI*CES.

8.1. A abertura da presente Iicitação ciar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e

local indicados neste Edital.
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8.2. O(a) Pregoeiro[a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não esteiam

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

especificaçÕes técnicas exigidas no Termo de Referência.

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

8.2.4. A desclassificação será seml)re fundamentada 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 fase de aceitação.

8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estâs participarão da fase

de lances.

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

8.5. lniciada a etapa competitiva, o§ licitantes deverão encaminhar Iances exclusivamente por meio do sistema

eletrônico, sendo imediatamente infcrmados 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 preambulo deste edital.

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

regras estabelecidas no Edital.

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

por ele ofertado e registrado pelo sistema.

8.8. O intervalo mínimo de diferenç: 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 licitânte não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o

intervalo entre lances não poderá ser iníerior 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 apresentarão 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.

8.12. A prorrogação automática dâ etapâ 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

autômaticamente.
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8,14, Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação âutomática pelo sistema, poderá a pregoeira,

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

consecução do melhor preço.

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

pelo(a) Pregoeiro[aJ.

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

primeiro.

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

lance registrado, vedada a identificaçào do licitante.

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

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

8.18. Quando a desconexão do sisterrra eletrônico parâ a pregoeira persistir por tempo superior a dez minutos, a

sessão pública será suspensa e terá reinício somente âpós comunicação expressa do(a) Pregoeirofa) aos

participantes do certâme, publicada no Portal de Compras Públicas,

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

será reiniciada somente após decon idas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo[a) 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 mÍcroempresas e empresas de pequeno porte, uma

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

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

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

assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC na L23, de 2006,

regulamentada pelo Decreto nq 8.538, de 2015.

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

faixa de até 50/o fcinco por cento] acinra da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a

primeira colocada.

8.22. A melhor classificada nos terrnos 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 (cinco) minutos

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

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

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

encontrem naquele intervalo de 5ol (cinco por centoJ, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo

direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
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8.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se

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

identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

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

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

confbrme regulamento.

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

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

rlodo de disputa aberto e fechado.

8.27. llavendo eventual empâte entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no Art.3s,

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

8.2 7.3. Produzidos no país;

8.27.4. Produz\dos por empresas brasileiras;

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

8.27.6. Produz\dos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para

pessoa com deíiciência 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 âs propostas

empatadas.

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

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

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

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

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

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

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

apresentados.

8.3 0. Após a negociação do preço, o(a) Pregoeiro(a) iniciará a fase de aceitação e rulgamento da proposta.

9. DA ACETTÁBILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORÂ

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

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

e enr seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7e e no § 9e do arL 26 d,o Decreto n.e

t0.024/2079.
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9.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo

fixado (Acórdão ne 1455 /2078 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível do produto

(cinquenta por cento )art.48, inciso Il, 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 convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se

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

totalidade da remuneração.

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

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

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

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

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

9.5. O(al Pregoeiro(a) poderá convocar o licitante pâra enviâr documento digital complementar, por meio de

funciorralidade disponível no sistema, no prazo de O2 (DUAS) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

9.5.3. O prazo estabelecido poder;i ser prorrogado pelo(a] Pregoeiro(al por solicitação escrita e jusüficada do

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

9S-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 propostâs, encaminhados por meio eletrônico, ou,

se for o caso, por outro meio e plazo indicados pelofal Pregoeiro(a], sem prejuízo do seu ulterior envio pelo

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta,

9.5.4.7. Os Iicitantes 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(aJ Pregoeiro(a) examinará a proposta ou lance

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

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

a sua continuidade.

9.8. 0(a) Pregoeiro(al poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contrapropostâ ao licitante que

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

condições diversas das previstas neste Edital.

9.8.3. Também nas hipóteses em que o(a) Pregoeirofa] não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá

negociar com o licitante para que seia obtido preço melhor.

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

i:;e:e;41aa'pcrclrlüttgJc-Jrejcai e sciSai,'-. .I r'.'ac' do SgN/rO9 /e.r rito '
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9.9. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a

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

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

antes estabelecida, se for o caso.

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

observado o disposto neste Edital.

10. DAHABITITAçÁO.

2.1. Como condiçào prévia ao exame da documentaçâo de habilitaçâo do licitante detentor da proposta classificada

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

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

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

10.1.3. Possuir Cadastro do Portal de Compras Públicas;

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

Empresas Punidas - CNEP ílyru,,"JIqrtal-dalalsErslura€qv.hl l;
10.1.5. Câdastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo

Conselho Nacional de lustiça (wwu'.rnj.jris.bllinr probidade_atlm/consultar-r'eq uerirlo.php ).

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

irllr,//colLer.tqr.gc,-v.h/grdV [] tr ;-1.66 0 i,-0-

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

majoritário, por íorça do altigo 12 da Lei n' 8.429, de 1992, que prevê, dentre âs sanções impostâs 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 seia 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 empresâs apontadas no

Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

10.1.7.8. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos socielários, 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 inabilitâdo, por falta de condição

de participação.

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

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

estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
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DE COMPRAS PUBLICAS, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação

econômica financeira e habilitação técnica.

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

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

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

Municipal que procederá posteriormente com a homologação do processo licitatório.

10.1.10. É dever do licitante atualizar 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, â 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(s) certidão(ões)

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

2.4. Havend,o a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à conÍirmação

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

via sistema, no prazo de O2 (DUAS) HORAS, sob pena de inabilitação.

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 habilitaçâo 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 CNPf de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos

pertinentes ao CND e ao CRF/FCTS, 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:

10.2. HABILITAÇÂO IURíDICA:

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

Junta Comercial da respectiva sede;

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

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

sítio rfu:lv.portaldoenr prt'endcd or.gey-ú;
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10.2.5. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato

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

sede, acompanhado de documento pessoais com fotos 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;

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

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

respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei ne 5.7 64, de l97l;
10.2.9. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamenro no País: decreto de autorização;

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

respectiva;

L0.2.1,1,. 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. CNPf - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas lurídicas ou no Cadastro de Pessoas

Físicas iuntamente com o QSA, conforme o caso;

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

expedida coniuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB] e pela Procuradoria-Geral da

Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da Uniâo (DAUJ por

elas administrados. inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nq 1.75L,

de 02/10 /201,4, 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 Seryiço (FGTSJ;

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

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

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei ne 5.452, de lq de maio de 1943;

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

Tributos Estaduais e Certidâo 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 iunto aos Tributos

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

for sediada;

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

município oLr pelo site do r dodocaraias-do
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10.3.10. Alvará de funcionamento da sede da empresa.

10.3.11. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de

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

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

10.4. QUALIFICAçÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.

10.4.3. Certidão Negativa de falência, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei ne 11.101, de 9.2.2005),

expedida pelo distribuidor da sede da empresa e no âmbito federal, datado dos últimos 30 ftrinta] dias, ou que

esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;

10.4.4. Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado do domicilio ou sede da licitante emitidâ nos

últimos 60 dias;

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

60 dias;

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

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

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

(três) meses da data de apresentação da proposta;

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

patrimonial e demonstrações contábeis reíerentes 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 últimâ auditoria

contábii-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei ns 5.764, de L977, 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 âbertura e encerramento do mesmo.

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

dentro do prazo de validade;

1.0.4.7. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de

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

das fórmulas:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

rri hltncíipldn r C rrrirc nr anrr hr

LG __

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Total
SG=

LC.

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Circulante
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10.4.8. As empresas que apresentarem resultado inferior ou iguala 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez

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

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

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

10.5. QUALIFICAçÂO TÉCNICA.

9.11.1. Atestado de capacidade técnica expedida por Órgão 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 fTrinta) por cento

de cada quantitativo cotado.

DEMAIS DOCUMENTOS OBRIGATÓNIO ;UNTO A NABILITAçÃO IURÍDICA

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

Declaração de sujeição às condições estabelecidas no edital e de inexistêniiâ de íâtos supervenientes impeditivos

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

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

empresal.

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

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

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

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

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

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

todas as demais exigências do edital.

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

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

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

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

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

quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de jusüficativa.

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

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

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

hÕc§ 4i.2o 'Pdic qde lodcs rejsm e saibcl, o r7r,jo do SSNHOPIe:r5to
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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, iníormando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

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

tiocumentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

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

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

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

10.12. Constatado o atendimento às exigências de habilitação Íixadas no Edital, o licitânte será declarado

vencedor.

11.1. A proposta final do licitante dedarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 0 (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 banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

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

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

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

procedência, vinculam a Contratada.

11.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor uniúrio 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, prevalecerão estes últimos.

11.4" A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto 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 entender que os valores estão inexequível poderá solicitar das empresas declaradas

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

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

I2.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como

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

para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual[isJ

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

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

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

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

de admissibilidade do recurso.

12.2.4. 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 apresentár

as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitântes, desde logo, lntimados para, querendo,

apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarâo a contâr do

término do prazo do recorrente, sendo-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

Ed ita1.

13. DA REABERTURA DA SHISÃO PÚSLICA-

13.1. A sessão pública rroderá ser reaberta;

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

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

anulados e os que dele dependam.

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

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

trabalhista, nos termos do art. 43, §1e da LC ne 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos

imediatamente posteriores ao encerramento dâ etapa de lances,

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

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 pore-mail dar-se-á deacordocom os dados contidos no CADASTRO DO PORTAL DE

COMPRAS PUBLICAS, sendo resp onsabilidade do licitante rnanter seus dados cadastrais atualizados.
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14. DA ADJUDTcaçÂo r uouoroceçÂo.

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

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

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

proceclimento licitatório.

15. DA GARANTIA DE EXECUçÃO

15.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contrataçâo.

16. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

16.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de até 05 (CINCOJ dias uteis, contados a

partir da data de sua cônvocação, 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 encaminháJa para assinâtura, mediante correspondência postal com

aviso de recebimento (ARJ ou meio r,letrônico, para que seia assinada 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 mesma ser assinada digitalmente, o não cumprimento desta clausulâ a empesa

sofrera sanções administrativas conforme a lei.

t7" DO TERMO DE CONTRATO OU TNSTRUMENTO EqUMLENTE.

17.L. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrâto ou

emitido instrumento equivalente.

17.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (CINCO) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, 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 contratação, sem prejuízo das sanções previstâs 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{o para

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

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

17.2.4. 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 eslá substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as

disposiçôes da Lei ns 8.666, de 7993;
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17.3.4. A contratada sevincula à sua proposta eàs previsÕes contidas noeditâl eseusanexos;

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

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

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

potlerá ser prorrogado conforme previsâo no instrumento contratual ou no termo de referência.

17.5. Previamente à contratação a Administração realizará consultas para identificar possível suspensão

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

Púhlico, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art.29, da lnstrução Normativa nq

3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6q, Itl, da Lei ne 10-522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao

CADI N.

L7.6. Por ocasião da assinatura (lo contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação

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

17.6.3. Na hipótese de irregularidade, o contrâtâdo deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no

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

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

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

de registro de preços.

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

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

sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem

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

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

18. DO REAIUSTAMENTO EM SENTIDO GERÁL

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

Referência, anexo a este Edital.

19. DO RECEBTMENTO DO OBTETO E DA TISCALTZAçÃO.

ir. Os critérios de recellimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão prcvistos no Termo de Referência.

20. DAS OBRTGAçÔES DA CONTRÁTANTE.E DÂ CONTRATADA..

b. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência

21. DO PAGAMENTO.

c. As regras acerca do pirgamento ião as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

22, DAS SANçÕES ADMINISTRATIVAS.

i1.1. Crrmete l)lfração a d rninistrâtivâ, nos termos dâ Lei nq 10.520, de2002,o licitante/adjudicatário que:

22.1.3. Nào assinar o termo de contrato ou aceitar/retilar o instrumento equivâlente, quando convocado

den[ro do prazo de validade d.] pr,-.posta;
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22.1.4. Não assinar a ata de registro de preços, quando cabÍvel;

22-1.5. Apresentar documentação falsa;

22.7.6. Deixar de entregar os doculnentos exigidos no certame;

22.1.7. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

22.1.8. Não mantiver a proposta;

2 2.I.9. Cometer fraude fiscal;

22.1.10. Comportar-se de modo inidôneo;

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

juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de l0o/o (dez

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

2L.2.1. A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com a Prefeitura

Municipal de Eldorado dos Carajás, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclüsive 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 Ne 87, da Lei N0 8.666/93:

r Advertência por escrito;

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

do contrato;

. Suspensão temporária de participação em Iicitação e impedimento de contratâr com a Prefeitura Municipal de

Eldorado dos Caraiás, por prazo não superior a 02 (doisJ 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 penalidade 05 (cinco) anos;

. Declaração de Inidoneidade para licitar iunto à Administração Pública, enquânto perdurarem os motivos

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

penalidade, de acordo com o inciso lV do art. Ne 87 da Lei Ne 8.666/93, c/c aft. Na 7a da Lei Ne 10.520/02 e art. Ns

14 do Decrero Na 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 Administrâção reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente

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

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

reabilitação perante a Administração Pública.

21,6. DA FRAUDE E DA CORRUPçÀO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus

fornecedores e subcontratados, se admitida à subcontratação, o mais alto padrão de éticâ durante todo o processo

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

2 I.6.1, PARA OS PROPÓSITOS DESTA CLÁUSULÀ DEFINEM-SE AS SEGUINTES PRTíTICAS:
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a) PRr{TICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretâmente, qualquer vantâgem com o

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

t) nruíftce FRAUDULENTA: A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de

licitação ou de execução do contrato;

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

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

artifi ciâis e não-competitivos;

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

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

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

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

apuração de alegações de prática prevista acima; atos cuia intenção seja impedir materialmente o exercício do

direito de o organismo financeiro muitilateral promover inspeção.

23. DÂ FORMAÇÂO DO CÁDASTRO DE RESERVÀ

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 apresentação de novas propostas 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 da última proposta individual apresentada durante a lase competitiva.

2.4 Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será

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

previstas nos artigos 20 e 21 do Decret o n" 7 .892 /2013.

24. DA TMPUGNAçÃO AO EDTTAL E DO PEDTDO DE ESCLARECILENTO.

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

irnpugnar este Edital.

2.6 A IMPUGNAçÂO DEVERTí ser realizada EXCLUSMMENTE por FORMA ELETRÔNICA no sistema

rvlvw,»ortaldeconrnrasputrlicas.conr.br.

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

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

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

2.9 Os pedidos de esclârecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados o(a)

Pregoeiro(a), até 03 (trêsJ dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente
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por meio eletrônico via internet, em campo próprio do Sistema Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico

www.oortaldecomnrasnublicas.com.br,

2.10 O(aJ pregoeiro(a) responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteÍs, 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 aft.2'1. parágrafo 4p, da Lei 8.666/93.

2.71--3 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo(aJ

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

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

administração.

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

serãocadastradasnosítjo@sendoderesponsabilidadedoslicitantes,seu
acompanhamento.

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

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

responder pela proponente.

2.75 A petiçâo 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 com poderes para impugnar o Edital).

2.16 Da sessão pública do Pregão divulgar-se'á Ata ro sistema eletrônico.

2.77 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a Íeal\zação do certame na

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

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

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 e da habilitação, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou falhas que não

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

registrado em ata e acessívela todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

2.20 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
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2.21 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre

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

a segurança da contratação.

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

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

processo licitatório.

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 vencem 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

se.ja possível o aproveitâmento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

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

apresentados em qualquer fase da licitação.

2.25.3 A falsidade de qualqr-rer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas

implicará a imediata desclassiÊcação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor,

a rescisão do contrato ôu do documento equivalente, sem preiuízo das demais sanções cabíveis.

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

processo, prevalecerá as deste EditâI.

2.?7 A Prefeitlra Municipal de Eldorado dos Carajás, poderá revogar este Pregão por razões de interesse público

decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulálo 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.

2.27.3 A anulação do pregão induz à do contrato.

?4.12,2. A anriação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.

2.28 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 dê documentos que

deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço 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, parâ todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

TERMO DE REFERENCIA

ANEXO r - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS;

ANEXO II - MODELO DE DECLAR,IÇÂO DE SUIEIÇÀO ÀS COI'IPIÇÕCS ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE

INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÂO;
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ANExo uI - MoDELo DE DECLARAÇÃ0 Nos rERMos Do tNCISo xxxll, ART. 7a DA coNSTITUIçÂo FEDERAL;

ANExo Iv - MoDELo DE DECLARAÇÃO DE ELAB0RAÇÃ0 INDEPENDENTE DE PR0PoSTA;

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA;

ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÂO DE IDONEIDADE;

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE IIABILITAÇÀO;

ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE NÃO VíNCULO COM ÓRCÃO PÚBLICO

ANEXO IX - M INUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;

ANEXO X - MINUTA DO CONTRATO;

Eldorado dos Carajás - PA 25 de Abril de 2022

Tiago Pereira Costa
Pregoeiro Municipal
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TERMo on neruRÊwCta

1,1. O presente Termo de Referência tem por objeto a SISTEMA DE REGISTRO DE PREçO PARA CONTRATAÇÀO

DE EMeRESA ESrECTALTzADA EM pREsrAçÃo DE sERvIços tuÊcaxrcos, DIvERsos pane vEÍculos
pESADos, E EeuIpAMENTos E MAeutNAs ecnÍcoms pARÂ ATENDER DIvERSAS SECRETARIAS Do

frlUUtCÍplO DE ELDORADO OO CenqJÁS. Para atender as necessidades da frota de veículos próprios da

Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás/PA, e suas respectivas Secretarias de acordo com as especificações
( ont id.rs neste Termo de Referência.

Secretaria Municipal de Obras: Sabe-se que o município de Eldorado do Carajás vem trabalhando para melhorar

a qualidade dos serviços públicos, cferecidos à população, procurando atender com qualidade a população

eldoradense e âtender à demanda crescente pelos mais diversos serviços, buscando aprimorar cada vez mais a

estrutura para garantir os direitos da população. Neste aspecto, é de fundamental importância de contratação de

empresa especializada para manuten;ão mecânica de carros leves próprios do município, que desempenham um

papel fundamental para dar apoio para transporte de equipes de trabalho e outras diversas atividades

âdministrativas, visto que nosso nrunicípio possui uma grande extensão territorial contendo 21 vilas e

assentamentos, e mais de 3.800 km de estradas vicinais catalogadas, além das diversas ruas da sede do município

que precisam constantemente de manutenção periódica. Por essa razão deve se providenciar a contratação do

objeto acima mencionado imediatamente, haja vista sua importância e utilidade para o interesse público.

Secretaria Municipal de Agricultura; Fomentar a cadeia produtiva dos produtores rurais do município, que na

grande maioria são pequenas propriedades, e agricultores de baixa renda, que necessitam de constante apoio de

maquinas agrícolas para alavancar a produção, garantindo assim mais renda e uma melhor diversificação agrícola

e uma tarefa que necessita de constante trabalho, para esse fim, a disponibilização além de equipamentos

agrícolas, tem a necessidade de veículos de apoio administrativos, que transporta insumos, técnicos agrícolas e

vál'ios outras demandas do programa municipal de auxilio ao produtor, visa fortalecer essa cadeia. Ciente que, por

essa razão a contratação de empresa especializada em manutenção de veículos leves garante o bom

funcionamento do programa, por essa razão e .iustificada essa contratação.

Secretaria Municipal de Meio Ambiente: Sabendo da constate preocupação em preservação ambiental,

fiscalizaçÕes e apoio a praticas de preseruação da natureza e necessário a utilização de veículos leves, que auxilia

vários produtores rurâis no plantio de mudas de arvores nativas, transportando equipes, insumos e plantas, que

garante a preocupação ambiental, visto que o mesmo possui uma grande demanda sendo ferramenta essencial

para os trabalhos mencionados acinra, faz se necessária a contratação de empresa especializada em manutenção

mecânica diversa para esse equipamento. Visto que e de extremo interesse público essa contrataçào.
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3.1, A contratação, objeto deste Terrno de Referência, tem amparo legal, integralmente, nas Leis Federais n0

1,0.520 /2OOZ e ne 8.666/1993, Lei Complementar ne 123 /2006 e demais legislações aplicáveis a este evento e nas

condições e exigências descritas no Edital e nas demais prescrições Iegais aplicáveis ao assunto.

4.DESCRIÇÃopoqrlq»urgsl§ERYIÇos .., ,, , . ,

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

Especificação : Descrição dos serviços: Reparos, substituição de peças,
montagens e desmontagens, monutenção preventivas e corretiva,
avaliação e solução de problemas mecânicos em geral.

QUANT, UNIDADEITEM

1400,000

DESCRI Ão

2
SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (MÁQUINAS
AGRICOLAS E DE TERRAPL 2600,000 HORA
EspecificaçAo : Descrição tlos seruiços: Reparos, suhstituição de peças,
montagens e desmontdgens, monutenção preventiva e cofietiva, avaliação
e solução de problemas mectrnicos em gerol.

SERVI OS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA VEiCULOS PESADOS CAMINHÕE 900,000 HORA

4 SERVIÇOS ELÉTRICOS DIVERSOS P/ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
(AGRÍCOLAS E TERRAPLANAGE 1300,000 HORA
Especificação : Descrição tlos serviços: Reparos, substituição de peças,
montagens e desmontogens, manutençõo preventiva e coffetiva, avaliação
e solução de problemas mecânicos em geral.

5 SERVIÇOS HIDfuíULICOS PARA CAMINHÔES E I\']íQUINAS AGRÍCOLAS E

EQUIPAMENTOS DE TERRA 1100,000 HORA
Especificação : Descrição dos se|iços: Reparos, substituição de peças,
montagens e desmontagens, monutenções corretivas e preventiva de
sistemas hidráulicos, avalioção e solução de problemas hidraúlicos em
geral.

6 SERVIçOS DE FUNILARIA E PINTURA DIVERSOS PARA
íCAMINHÕES/MÁQUITTINS EGNICOLAS E EQ 1500,000 HOtul
Especificação : Descrtção dos seliços: Reparos, montagens e
desmontagens aplicação de produtos, pintura e polimentos e demais
serviços.

7
SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÂO E SUBSTITUIçÂO DE ÓI,EOS E FILTROS

Especificação : Descrição dos serviços: Substituição de óleos lubrificontes
(motor, caixa, cubo.,.), Troca de filtros, Lubrificações em diversos pontos
graxeiros.

600,000 HORA
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r lsenvrços MECÁNrcos pARA vEÍculos pEsADos (cAMINHÕEs) HORA

Especificação : Descriçdo dos serviços: Reparos, substituição de peças,
montagens e desmontagens, monutenção preventiva e corretiva e soluções
de problemas elétricos em geral.

PARÂ LINHA PESADA íC
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SERVIçOS DE LUBRIFICAçÀO E SUBSTITU
LINHA DE ruÁqulruns

IÇÃo DE óLE0S E FILTROS P/
1200,000 HORA

9 SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA 1000,000 HORA
EspeciÍicação : DescriçAo dos serviços: Serviços de torneadora, tois como,
soldas em diversos pontos em caminhões, máquinas e equipomentos.

10 SERVI OS E MANUTEN O EM SISTEMAS PNEUMATICOS 400,000 HORA

1l SERVIÇOS DE USINAGEM DE PEÇAS 700,000 HORA
Especificação : Descrição dos sentiços: Substituições de peças, parofusos e
afins, confecções de peças especiais confonne demanda,

12 sERvtÇos DE RETIFTcA DE MoroRES LrNHA pESADA (cAMINHÕES,
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1000,000 HORA

SERVIçOS DE BOMBA INIETORA E BICOS PARA MOTORES A DIESEL
CAMINHÕEs, E UIPAMENTO

Especificação : Descrição dos seliços: Substituiçdo de peças, retifica de
bombas e bicos e todo o sistemo de alimentação de combustível, ovaliação
e resolução de problemos relocionados a este objeto.

5,1. Os produtos/serviços serão requisitados conforme a competente ordem de compra/serviço espedida pela

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

5.2. A CONTRATADA deverá entrega os produtos/serwiços no prazo de 2 (dois) dias

5.3. A íiscalização 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 questão,

mediante Portaria. Sendo que os produtos e/ou serviços serão recebidos depois de conferidas âs especificações e

quantidades dos mesmos;

5.4. Só serão aceitos os fornecimentos de produtos e/ou serviços que estiverem de acordo com as especificações e

quantitativos exigidos, estando sua aceitação condicionada à devida fiscalização dos agentes competentes. Não

serão aceitos produtos cujas condições de armazenamento e transporte não sejam satisfatórias;

5.5. O recebimento se efetivará nos seguintes termos:

l \ct as a t z c' Parc dúe lcdôs re-;om 9 soÍbc.r_: .j /ndo do SFNI.iOP íet l5l0
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13
750,000 HORÁ

Especificação : Descrição dos serviços: Substituição de óleos lubriÍicontes
(motor, caixa, cubo.,.), troca de Íiltros, lubriÍicações em diversos pontos
groxeiros.

EspeciÍicação : Descrição de serviços: Substituição de peças do sistcma de
ar comprimido, manutenção preventívo e corretiva, avaliaÇão e solução de
p r ob le m a s re la ci o n a d os,

Especillcação : Descrição dos serttiços: Serviços de peças, retifioca de
motores a diesel em geral seja de caminhões ou maquinas, montagens e
desmontagens, avliação e resulação de problemas relacionodos a este
obieto.
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5.5.1. Provisoriamente, para eíeito de posterior verificação da conformidade dos produtos e/ou serviços com a

especificação.

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

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 descrição do objeto e quantidade discriminada e

acompanhada da requisição dos mesrnos.

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

ciente de que as certidÕes apresentadas no ato da contratação deverão ser renovadas no prazo de seus

vencimentos.

7.1- O Prazo de Visência será de até 12(doze) meses. a partir de sua data e assinaturas prorrogáveis nos

termos da legislação Vigente.

8.1. 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 incluem todas as despesas de custo, seguro, frete, encargos fiscais, comerciais, sociais e

trabalhistas ou de qualquer outra natureza.

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

deste 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, fiscais,

quer municipais, estaduais ou federais, bem como pelo seguro parâ garantia de pessoas e equipamentos sob sua

responsabilidade, devendo apresentar, de imediato, quando solicitados, todos e quaisquer comprovantes de

pagamento e quitação.

8.5, Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 70 do Código de Processo Civil, no

caso de, em qualquer hipótese, os empregados da CONTRATADA intentarem reclamações trabalhistas contra a

Contratante.

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

como pelo cumprimento das formalidades exigidas pelas Leis Trabalhistas, Sociais e Previdenciárias.

8,7. Providenciar âfastamento imediato, das dependências da sede da CONTRATANTE, de qualquer empregado

cuja permanência se.ja por ela considerada inconveniente.

8.8. Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus empregados, no desempenho dos

serviços objeto do presente Contrato.

8.9. Manter, nâ direção dos serviços, rêpresentante ou preposto capacitado e idôneo que a represente,

lrctcs 41.20: 'PrJe qúa tcdt's lEdnl e sô,llor.,, a moo aio 
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7:VIGÊNCIADACONTRATÂçÃO .
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integralmente, em todos os seus atos.

8.10, Apresentar, no caso de pessoa jurídica, a câda pagamento, quando houver fornecimento de mão de obra, a

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

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

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

presente contrato e dos serviços a ele inerentes;

8.13. Realizar os serviços com pessoal, seus empregados, devidamente capacitados e registrados segundo as

normas da Lei ou terceiros devidamerrte contratados e habilitados pela CONTRATADA;

8,14, Manter equipe técnica para a prestação dos serviços, assistência técnica e manutenção, durante o prazo de

execução dos serviços;

.-. 8,15, Cumprir os serviços conforme disposiçôes do presente contrato;

8.16. lndenizar quaisquer danos ou prejuízos causados à Prefeitura ou a terceiros, por ação ou omissão no

fornecimento do presente Contrato.

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

9.1. Responsabilizar-se pela lavratura do contrato ou outro instrumento substitutivo se for o caso, com base nas

disposições daLeíA.666/93 e suas alterações.

9.2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação.

9.3. Acompanhar, controlar e avaliar a prestação, através da unidade responsávelpor esta atribuição.

9.4. Zelar para que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigaçôes assumidas com a Contratada,

bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na prestação.

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

aprovados pelo setor responsável pelo recebimento.

10.1. A disciplinâ das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da contratâção é aquela

prevista neste Termo de Referência.

Eldorado do Carajás 25 de Abril de 2022

RESPONSÁVEL
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ANEXO I - PROPOSTÂ DE PREÇOS (MODELO

PREGÃO ELETR Ntco Ns xxxx/2022-sRP
sESSÃo púBLrcA: ----/---- /2022, Ãs ----H'--MrN [----) HoRAS.

II]ENTIF]CA Ão DA PRoPoNEN,TE
NOME DE FANTASIA

NS DA AG CIA:

II'E\I ESPECI!'ICAÇôES IINT) QT'T.
VALOR

uxt rÁnlo ns
VALOR

TOTAL R$

Â empresa declara que
. Estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais,

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

embalagens adequadas.

. Validade da proposta: _ (__) dias.

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

desse processo.

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

companheiro ou parente até terceiro grau.

uf, e ainda côniuge,

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

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

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

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

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

LOCAL E DATA

CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

OBS. serão desclassificadas as propostas que âpresentarem 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.

íscús 1t ?o 'p6c cue lodos yEsrr 9 so,bc41 o fiao do SENHOR lez isto.'
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RÂZÃO SOCIAL:

CN

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM { ) NÁO()
ENDEREÇO:

CIDADE:

FAX:

CONTATO DA LICITÁNTE:

BAIRRO:
CEP

TELEFONE:
TELEFONE:

BANCO DA LICITANTE: CONTA BANCARTA DA LICITANTE

l,OCAI,: PREFEITURA MUNCIPAL DE 
- 

-/UF
INSC. EST.:

E.MAIL:
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ANExo rr - DECLARAÇÂ0 DE sufErçÃo Às coNurçÕEs ESTABELECTDAS No EDTTAL E DE rNExrsrÊucre »E
FAToS SUPERVENIENTES IMPEDITIvoS DA HABILITAÇÃo

pREGÂo ElrrRôutco Ns xxxx/2022-sRp

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

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

proponente, CNPÍ declara expressamente que se sujeita às condições

estabelecidas no edital acima cjtado e que âcatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo

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

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

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

que comprometa a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, parágrafo 2s, e artigo 97 da lei nq 8.666, de

21 de junho de 1993, e alterações subsequentes.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPFJ

:.a:r:511?r'pi;;.:,ii,r,ia,.tt,j:a-,arJ: a i,:jJa,," ar LrJa c.'SfNlrC?,f. /ikl

Rua da Rlo vermellr. o o1- Centro - km 1oo, CEP: 68S24-ooo - Eldorêdo do Carajás/PA

_ em, _de _2022.
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ANExo rrr - MoDELo nE oncranaçÃo Nos rERMos Do INCISo xxxtll Do ARTIGo 7s DA
CONSTITUIÇAO FEDERAL

pREcÂo ELETRôNtco Ne xxxx/z0zz-sRp

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

..........., inscrito no CNPI ne por intermédio de seu representânte legâl o[a) sr(a)

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

disposto no inc. v do art. ne 27 da lei nq 8.666, de 2L de junho de 1993, acrescido pela lei na 9.854, de 27 de

outubro de L999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não

emprega menor de dezesseis anos.

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

(data)

(representante legal)

OhsenrÇào cm caso atirmativo- assrnalar a ressalva êcrma

i;clds 41.20. 'P(Íc qoe todcs vdaà e so!ba"1 o tnoo do SÍNHOA P/ isto '
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ANExo rv - Drcr.nneçÃo oe naeomçÃo INDEeENDENTE DE pRoposrA. (MoDEto)

pREGÃo ELETRôNICo Ns xxxx/2022-sRp

[identiíicação completa do representante da licitanteJ, como representante devidamente constituído de

(identificação completa da licitânte), para fins do disposto no edital de licitação: PREGÃO ELetnÔNICO trts

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

A) A proposta apresentada para parricipar do PREGÃO ELETRÔNICO Na XXXX/2022-SRP, foi elaborada de

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

jndiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fâto do PREGÂO

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

B) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do PREGÃO ELETRÔNICo Ne xxxx/z022-SRP

não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÂO

ELETRONICO Ns XXXX/2022-SRP, prrr qv2;qr". 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 parricipar ou não da referida

licitaçâo;

Dl Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÂo 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 ELITRÔNICO Ne XXXX/2022-SRP anres da adjudicação do obieto da referida

licitaçâo;

E) Que o conteúdo da proposta apre:.entada para participar do PREGÂO ELETRÔNICO Ns )OfiX/2022-SRP não

foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 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 dâ extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações

para firmá-la.

,..... DE.......... DE 2022.

REPRESENTANTE LEGAL

IteÉs al2a 'pétc qüc lodos ygon e solôo/, o roo oo SENT.TOP lel rstó

Rua da Rio vermelho ô 01- Centro - km 1oo, CEPi 68S24-ooo - Eldorâdo do CàrâJás/PA
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ANExo v - DECLARAÇÃ0 Do poRTE DA EMPRESA (M|CRoEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENo P0RTE)

pRscÃo rlErRôNrco Ne xxxx/202 2-sRp

LOCAL E DATA

NOME E ASSÍNATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

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

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
CRC:

laads át 20 'Pae qLií) Ia,lcs r'e:qn: ? saibatnl c t co do S€NíAR Pa isio '

Rua da Rio verme!ho o 01- Centro - km 1oo, CEP: 68524-ooo - Eldo.ado do Carajás/PA

[Nome da empresa], [qualificação: tipo de sociedade (LTDA, S.A, etc.), endereço completo, inscrita no cnp.j sob o

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

n, [XXX'X], inscrito no CPF sob o ne [X/üX], declara, sob as penalidades da lei, que se enquadra como

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

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

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

2006.

declaro, para fins da LC 1,23 /2006 e suas alterações, sob as penalidades desta, ser:

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

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

3q da lei complementar ne 123/06alterada pela LCl47 /20L4.

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

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

das vedações legais impostas pelo § 4e do art. 3q da lei complementar nq 123/06 alterada pela LC 1,47 /201,4.

observações:

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

'1.23, de L4 de dezembro de 2006;

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

nos termos da LC ne 123 /2006, ou a opção pela não utilização do direito de tratamento diferenciado.
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ANEXO VI - DECLARAÇAO DE IDONEIDADE

Ao REDIGIR A eRESENTE DECLARAÇÂo, o pRopoNENTE teverui ulLrzeR ront',tulÁRto coM TIMBRE DA
PROPONENTE.

pRecÂo elrrnôNrco Ne xxxx/202 z-sRp

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

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

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

contratar com a administração, 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 CPFJ

i'tcicr4!2,1 "p,aa ouê iodcs i/qârx e sê15êrr o m{io cb SENrOtle;,slo.'

Rua dê Rio vermeihc o o1- Cêntro - km rco, CEP: 68524-ooo - Eldorado do Cârajás/PA
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ANExo vrr - DECLARAçÂ0 DE cuMpRrMENTo Dos REeursrros DE HABTLTTAçÂo. (MoDELo)

certame licitatório na PREFEITURA MUNICIPAL DE

SRP

pREGÃo nletnôrutco Ne xxxx/z0zz-sRp

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

uF - pREGÃo ELETRôNICo Ne xxxx/zozz-

EM, _ DE _ DE 2022.

(ASSTNATURA UO nrSrONSÁVeL E Cerl

l':i],1s 41.20 'púa qae loircs /Ebri e sniborr a m,ic <b SENHAq íe? isto

Ruadô Rio vermeiho o o1 - Centro - km 1oo, CEP:68524-000- Eldorado do Cârajás/PA
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ANExo vrrr DECLARAçÃo DE NÂo víNCULo corr,r óncÃo púnuco

A empresa , portador do CNPI nq . tendo como seu sócio

representante portador do CPF ns_ 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 Constituição Federal.

EM, 
-DE 

-DE 

2022

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPFJ

lscics 4t 20 'po,o qçe tgdai €ôr: e scilro-. c rrio de SrNHO, fe: rslo '

Rua da Rio vermelho ô o1- Centro - km 1oo, CÊP: 685u 4-ooo - Eldorado do Carajás/PA
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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

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

publicada no D.O.U. de 1B de julho de 2002, Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019, decreto Ne 7 .892, DE 23

DE JANEIRO DE 2013, DECRETO Ns 9.488 DE 30 DE AGOSTO DE 2018 e das demais normas legais aplicáveis, em

face da classiíicação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico para Registro de Preços,

SISTEMA DE RIGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊCANICOS, ELÉTRICOS, SERVIçOS DE RETIFÍCA, FUNILARIA E

- PINTURA, SUBSTITUIÇÃo DE ótEoS E FILTROS, SERVIÇOS DE BOMBA E BICOS, ALINHAMENTO E

BALANCEAMENTO, PARA VEÍCUIOS LEVES COMO: CARROS, CAMIONETES E VANS. PARA ATENDER

AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ETDORADO DO CARAIÁS. tendo

sido os referidos preços oferecidos pela empresa(s) cula(s) proposta(s) foi classiÍicada(s) em primeiro

lugar no certame supracitado.

As quantidade são estimadas e não constjtui qualquer compromisso futuro para contratação, devendo ser

entregues apenas âs quantidades solicitâdas pela Preíeitura Municipal de Eldorado do Carajás, de acordo com a

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

XXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXX; C.N.P.]. no XXXXXXXXXXXXXXX, representada neste ato pelo(a) Sr(a).

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, C.P.F. nq XXXX/üXIüXX e R.G. nq XPOüXXXXXXXXXX.

II'F \T ESPE( tt'tCA(',OES I-'ND QlI .
VAT,OR

TINITÁRIO R§
VAI,OR

TOTAL R$

CLAUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREçOS

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

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

otrrigada 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 estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de

quaisquer de suas cláusulas.

tieú-. 4r za 'Pae clt a faí-lcs rdofi e aaiboli a fiao aio S€NHôR íez êto '

Ruâ da Rio vêrmetho o 01- Centro - km 1oo, CEP: 68524-ooo - Eldorado do CaÍaJás/PA
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crÁusura rrncErRA - DA urrllzAÇÂo DA ATA DE REGISTRo DE PREços

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

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

devidâmente comprovada a vantagem.

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

uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interessejunto ao Contratante, para que este

indique os possíveis fornecedores e rêspectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classiÍicação.

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

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA QUARTA . DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

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

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

interesse da secretaria solicitante podendo 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 fdécimo quinto) dia útil do mês subsequente,

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

1,1. Os pagamentos serão realizados de acordo com o cronograma de desembolso (fisico-financeiro) determinado

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

perÍodo máximo de 30 (trinta) dias para cada parcela da obrigação, e em consonância com a respectiva

disponibilidade orçamenlária.

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

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

Tempo de Serviço (FGTS) e à lustiça do Trabalho (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

r.,a,!r:j 4i rú 'í)úr- iir,r ioil.i r!_r.,r': . iob., . i /'rro L-.r Sa^iHÔP ltr--,skr
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desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.

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

a multas ou indenizações devidas pela Iicitante 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 direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de

pagâmento.

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

100/o (dez por cento) de desconto soble os valores disponibilizados.

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

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

Eldorado do Carajás entre a data 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:

l= [Tx)/365 => t=(6/100)/365 => I=0,0001644

TX = Percentual da taxa anual = 6%0.

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

CLÁUSULA SEXTA . DAS C0NDIçÕES DE FORNECIMENTo

A execução dos serviços ou fornecimento de produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido dos

serviços.

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

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA . DAS PENALIDADES

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

entidade contratante poderá, garantidâ â prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes sanções:

l - Advertência, que será aplÍcada por meio de notificação via oficio, mediante contra recibo do representante

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

iustificativas para o atraso, que só ser'ão aceitas mediante crivo da Administração;

Il - multa de O,lo/o (zero virgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações

estabelecidas, até o máximo de 10%o (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo

lsaÉs 4l2O: 'PaÍa qut lodcs !,Ecnr e sqóc]rr. o írlio oo SfNHôR fef isto.'
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rnáximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

III - multa de 10olo (dez por cento) sobre o valor do material não entregue, no caso de inexecução total ou parcial

do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 fquinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem

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

objeto o qual foi registrado os prazos.

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

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

da punição ou até que seja promovida a reabilitâção 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 destâ 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 (cincoJ dias úteis.

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

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

Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrÍgatorÍamente registradas iunto ao cadâstro 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|USTÁMENTO 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 prâticado pelo

mercado;

8.2 Frustrada a negociação,liberar o contratado 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 órgâo gerenciador poderá:

8.5 Liberar o contratado do compromisso assumido, sem âplicação de sanção administrativa, desde que as

justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de compras;

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

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

Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais'/antajosa.
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8.8 Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de

restabelecer as condições originalmente pactuadas.

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

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

nrajoraçào de seus encargos.

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

deverá ocorrer de íorma 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 aferiçâo ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como

r- aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hÍpótese de

reâjustamento, modalidade que não r;erá admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supere o

prazo de um ano.

8,12 Não será concedida a revisão quando:

8.13 Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;

8,14 O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva

ou após a finalização da vigência da Ata;

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

interessada;

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

âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

CLÁUSULA N0NA . DAS CoNDIçÔES DE RECEBIMENT0 Do oBIETo DA ATA DE REGISTRo DE PREços

O recebimento do obieto constante da presente ata eslá 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 serviços ou 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 verificação da qualidade, da quautidade dos serviços ou produtos e sua consequente

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

úteis após o recebimento provisório.

CLÁUSULA DÉCIMA . DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTR0 DE PREços
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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:

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

maior;

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

mercado dos insumos que compõem o custo do serviços.

o Por iniciativa do Ministério da lustiça, quando:

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

mercado;

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

o por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;

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

o 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 condiçôes estabelecidas na Ata de

Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUToRIzAçÂo PARA AQUISIçÂ0 E EMIssÂo DAs oRDENS DE coMPRA

ou sERvIços

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

Parágrafo Único: A emissão das orCens 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 sUPREssÕEs

O Iicitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, quantitativos

superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até 25% (yinte e cinco por cento) de acordo

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

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

razão dos respectivos llmites de fornecimento registrados na Ata.

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA . DOS PREçOS E LOTES DOS ITENS DE F0RNECIMENTO oU sERvIços

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

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

contado a pârtir da âssinatura da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA . DAS OBRIGAÇÔES Do FoRNECEDoR
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A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital, Termo de referência e ata de

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. DAS 0BRIGAÇÔES DA CoNTRÁTANTE

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

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

entrega dos produtos e emissão do Termo de Recebimento.

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do ob.ieto Iicitado por intermédio do fiscal especialmente

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

cLÁusuLA DÉcrMA sExTA - DAS DrsposrçoEs FrNArs

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

1a lugar.

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

constantes das Leis ne 8.666/93 e L0.520 /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 Contratante.

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

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

qualquer outro.

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

na presença das testemunhas que também o subscrevem.

Eldorado dos Carajás - PA, em _ de _ de _.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CARAJAS
CONTRATANTE

RAZÀO SOCIAL DA EMPRESA
CNPI N'_._._/_-_

CONTRÁTADA
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ANEXO X

MINUTA DE CONTRATO

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

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

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

inscrita no CNPJ (MFJ sob o n.e 

-

estabelecida doravante denominada

simplesmente contratada, neste ato representada por portador da Cédula de Identidade n.e

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

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

v contratada às normas disciplinares das Leis nq 8.666/1993 e 10520/2002, Decreto 10.024 de 20 de Setembro de

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

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presenre conrrato tem como objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA COIITRATAçÃO DE

EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAçÀO DE SERVIÇOS MÊCANICOS, ELÉTRICOS, SERVIçOS DE RETIFÍCA,

FUNTLARTA E PINTURA, SUBSTTTUIçÃO DE óLEOS E FILTROS, SERVTÇOS DE BOMBA E BICOS,

ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, PARA VEÍCULOS LEVES COMO: CARROS, CAMIONETES E VANS. PARA

ATENDER AS NECESSIDADES DE DMRSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ELDORADO DO CARAIÁS.

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

do contrato é de R$

ESPE(-I FIC ACoF,S t,N 1) QtrT.
VALOR

UNITÁRIO RS
VALOR

TOTAL R§

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

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

paga mento.

3. As despesas oriunda do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária: X (XH(HüX)(X

CLÁUSULA TERCEIRA . DOS PRAZOS

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

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

Eldorado dos Carajás.

2. Eventuâis fornecimento deveráo ser iniciados em de imediato pâra a entrega a contar da notificaçãô da

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

CLÁUSULA QUARTA - DO AMPARO LEGAL
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1. A lavratura do presente contrato decorre da realização do Pregão Eletrônico realizado com fundamento na Lei

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 . DA EXECUçÃO DO CONTRATO

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

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

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

do mesmo diploma legal.

CLÁUSULÂ sExTA - DA uGÊNCIA E DA EFICÁCIA

1. A vigência deste contrato seá 
- 

/ 

-/ 
-à -/ 

-/ 
-, 

contados da datâ da sua âssinatura, tendo

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

v 2. O Contrato poderá ser prorrogado, alterado ou aditado nos termos do art. 57, inciso lV c/c artigo 65 da Lei

Federal nq 8.666/93 desde que satisfeitas as exigências legais e regulamentares, preüamente justiÍicadas.

CLÁUSULA SÉTIMA - Dos ENCARGoS Do C0NTRATANTE

1. Caberá ao contratante:

1-1 - permitir acesso dos técnicos da contratada às instalações do contratante para execução dos serviços

constantes do objetoi

1.2 - prestar as informações 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 Pregâo eletrônico n.' _/ ___-

1.4 - impedir que terceiros executem os serviços obieto deste contrato;

1.5 - solicitar que seia refeito o s€.rviço 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 correspondentes e supervisionar o serviço, por intermédio da secretaria de serviços gerais

do contratante.

CLÁUSULA OTTAVA - Dos ENCARGoS DA C0NTRATADA

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;

bl seguros de acidente;

cJ taxas, impostos e contribuiçôes;

d) indenizaçôes;

e) vales-refeição;

f] vales-transporte; e

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;
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1.2 - manter os seus técnicos suieitos às normas disciplinares do contratante quando em trabalho no órgão,

porém sem qualquer vÍnculo empregatício com o órgão;

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

imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconvêniente à boa ordem e às normas disciplinares do

contratante;

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

contratante, quando esses tenham sido ocasionados por seus técnicos durante a prestação dos serviços alvo deste

contrato;

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

recinto do 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 forem rejeitados no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contâdos do recebimento da

comunicação;

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

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

execução;

1.L5 - comunicar à secretaria de infra estrutura e obras do contratânte qualquer anormalidade de caráter

urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

l.16 - manter-se em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas e com todas as condições de

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

cLÁusuLA NoNA - DAS oBRrcAçoEs socrArs, coMERClAls E FrscArs

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 contratante;

1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação

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

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

contratante;

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

originariamente ou vinculados por prevenção, conexão ou continência; e

L.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução deste

contrato.

:al.'t:. a|ii í:\r;) i:tr..l.),i.r; r,ir,.:, r:,i,:rt .,". llJ..:o úo SaN,íLtp lcl,ilo
Rua dê Rio veímelrro o ô1 - aentro - km loor CEP: 68524-ooo - Eldorado do Càrajás/PA



Eldiíiâtlo
do Carajás

PREFEI?'URA DE ELDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO - Cpl,

2. A inadimplência da contratada, com reíerência aos encârgos estabelecidos no item anterior, não transfere a

responsabilidade por seu pagamento à administração do contratante, nem poderá onerar o objeto deste contrato,

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

contratânte.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS oBRÍGAçÔES GERAIS

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 contratante;

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 a garantia.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA . Do AC0MPANHAMENT0 E DA FISCALIZAçÃO

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 solicitadâs a

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

medidas convenientes.

4. A contratada deverá manter preposto para representá-la durante a execução deste contrato, desde que aceito

pela administração do contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ATESTAÇÂo

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

contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRÂ - DA DESPESA

1.As despesas decorrentes do íornecimento do obieto 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 â Nota Fiscal/Fatura no Setor Financeiro da

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

68524-000, para fins de liquidação e t'agamento, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque

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

2. O contratante reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços executados não

estiverem de acordo com a especificação apr€sentada e aceita.
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3. O contratante poderá deduzir do montante a pâgar os valores correspondentes a multas ou indenizações

devidas pela contratada, nos termos deste contrato.

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, ficâ convencionado que a tâxa 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=ixNxVP

onde:

EM = Encargos moratórios;

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

VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;

I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

I=TX ==> I=(6/1001 ==> l=0,00016438

365 365

TX - Percentual da taxa anual = 60lo

5.2 - A compensação Íinanceira prevista nesta condição será incluída na íatura do mês seguinte ao da ocorrência.

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

âtestada por servidor designado, conforme disposto no art.67 da Lei n.e 8.666/93, e verificação da regularidade da

licitante vencedora iunto à Seguridade Social - CND e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - CRF.

CLÁUSULA DÉCIMÂ QUINTA - DA ATTERÁÇÀ0 Do coNTRATo

1. O presente contrâto poderá ser alterado caso haja interesse da administração, nos casos previstos na Lei n.e

8.666/93, desde que haja interesse da Administrâção com a apresentação das devidas justificativas.

cLÁusuLA DÉcrMA sExrA - Do AUMENTO ou supREssÃo E REAJUSTES

1. No interesse da Administração dô contratante, o valor inicial atualizado deste contrato poderá ser aumentâdo

ou suprimido ato o limite de 25%o (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1a e 2e, da

Lei n.e 8.666/93.

1.1 - A contratâda fica obrigada a aceitar, nas mesmas condiçÕes contratadas, os acréscimos ou supressões que se

fizerem necessários; e

1.2 - nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, exceto as supressões

resultantes de acordo entre as partes.
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1.3. Os valores contratados poderão ser reajustados a cada período de 12 (doze) meses de execução do Contrato,

mediante solicitação da Licitante Vencedora, considerando o IPCA.

1.4. O reajuste 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 dâ Lei

Federal nq 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS PENALID.qDES

1. O atraso injustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das obrigações estabelecidas no contrato

sujeitará a contratada à multa de 0,50/o (zero vírgula cinco por cento) por dia e por ocorrência, até o máximo de

700/o (dez por cento) sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma

vez comunicada oficialmente.

2. Pela inexecução total ou parcial do obieto 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 centoJ sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução totâl do obieto

contratado, recolhida no prazo de 15 (quinzel 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 (dois) anos;

2.4 - declaração 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 decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

3. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a contratada estará sujeita às penalidades tratadas nos itens 1 e

2 desta cláusula:

3.1 - pelo atraso na execução dos serviços, em relação ao prazo proposto e aceito;

3.2 - pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execução dos serviços, que vier a ser

rejeltado, caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data da rejeição;

e

3.3 - por recusar refazer qualquer serviço que vier a ser rejeitado caracterizada se a medida não se eíetivar no

prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de rejeição.

4. Além das penalidades citadas, a contratada ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no cadastro

de fornecedores do contratante e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.q

8.666/93.
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5. Comprovado impedimento ou reconhecida força 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.

6. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a

Administração do contratante, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública

poderão ser aplicadas à contratada iuntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem

efetuados.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RESCISÃ0

1. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei

n.e 8.666/93.

1.1 - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o

contraditório e a ampla defesa.

2. A rescisão deste contrato poderá ser:

2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da administração do contratante, nos casos enumerados nos incisos

I a XII e XVll do artigo 78 da lei n.e a.666/93, notificando-se â contratada com a antecedência mínima de 30

(trintâ) dias corridos;

2.2 - amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a administração do contratante; ou

2.3 - ;udicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada 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 aos termos das propostas da

contratada.

CLÁUSULA VIGÉSIMA . Do FORo

L. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 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 pactuado, lavrou-se o presente contrato em 03 (trêsJ viâs deigualteore

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 Carajas - PA, em _ de

CONTRA ANTE CONTRATADA

TES IEMUNI{AS
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