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o MuNrcÍpro DE ELDoRADo oos caRa;Ás, ronue púnuco, IARA coNHECTMENTo Dos TNTERESSADos,

QUE A PREFEITURA MUNICIPAL, REaI-IzIruí LICITAÇÃo, PARA REGISTRo DE PREÇos NA MoDALIDADE

"r,EcÃo, NA F0RMA el,rrnôrulce, cou cntrÉRto DE JULGAMENT0 MENoR pREço poR ITEM, Nos
IS DA LEI Ng 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DO DECRETO N9 10,024, DE 20 DE SETEMBRO DE

.,, DO DECRETO N9 7.746, DE 05 DE JUNHO DE ZOLZ, DO DECRETO N' 8.538, DE 06 DE OUTUBRO DE
21r15, DECRETO 7892, DECRETO Ne 9.488/18 APLICANDO-SE, SUBSIDIARIAMENTE, A LEI Ne 8.666, DE 21
DE IUNHO DE 1993, E AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL, LEI COMPLEMENTAR N9 123106 E

147/zot4, SUBSIDIAR|AMENTE, PELA LEI Ne 8.666193 E DEMAIS LEGISLAçÀ0, soB As coNDtÇÕEs
ESTABELECTDAS NEsrE ATo coNvocarónlo E ANExos.

::h,rs serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e

.i,!rarrlento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica
wr,vw.portaldecompraspublicas.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; verificar e julgar as condiçôes de habilitação;
receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autorÍdade competente quando mantiver sua decisão;
!r,Cicar o vencedor do certame; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente
,, ;.ruído a autoridade responsável pela adjudicação e propor a homologação.

óncÂos rrurERrssADos:
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE

ELDORADO DO CARAJÁS.

12 H:00 M DODtAT3/04/2022 IHORr{RIO DE BRASíLIA)

12 H:00 M Do DtAzS/0412022 (HORARIO DE BRASiLIA)

08 H:00 M DODlAzS/04/2022 (HORARIO DE BRASILIA)

08 H:01 M DODtA28/O+/2022 (HORÁRIO DE BRASíLrA)

SIGILOSO
ABERTO

DATA E HORÂ DE INICIO DÂS
PROPOSTAS:

DATA E HORA LIMITE PARÁ
IMPUGN o:

. ,r i'A E HORA FINAL DAS PROPOSTAS:
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS -

SESSÃO PÚBLICA:

LOCAL:

VALOR O

MODO DE DISPUTA

ADMINISTRAçÃO E
iisPEcIFtcAçÔEs co

1.1. A licitação será dividida em ITENS, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao

licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

lsoiçs 4! 20 'Poro qae todos vejorl. e s<1íbatn . a fico do SINHÔR Íer is!ô
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1. DO OB'ETO. SISTEMA DE,,RIGISTRO DE PREçO PARA CONTRATAÇÁO.DI:'iUPNTSA PARA AQUISIçÀO
DE MAT§RJAI, DE CONSTRUçÃO, ELÉTRICO, HIDRÁUIICO E PINTURÁ, PARA ATENDTR AS
NECESSIDADf,S DA SECBETARIA MUNICIPAL DE ÂSSISTÊNCA SOCIAL, SECRETARIA DE

www.portaldecompraspublicas.com.br
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.ório de iulgamento adotado será o menor preço do ITEM, observadas as exigências contidas neste

, jeus Anexos quanto às especificaçÔes do objeto.

2. DO REGISTRO DE PREçOS.

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

côrstam da minuta de Ata de Registro de Preços.

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

participação dos interessados na modalidade LICITATÓRIA PREGÂO, em sua FORMA ELETRÔNICA.

3.2. O cadastro deverá ser feito no Po:tal de Compras Públicas, no sítio www.portaldecomprãspublÍcas.com.br:

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

rr'esentante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este

Pregão.

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

firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusÍve os atos prâticados diretamente ou por seu

.r r-esentante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da

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

. ,. t: de responsabilidade do cadasLrado conferir a exaüdão dos seus dados cadastrais no PORTAL DE COMPRAS

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

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

,l esâtualizados.

i.5.1.4 não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da

habilitaçâo

4. DA PARTTCTPAçÂO r{O Pn§GÂO.

4,1,Poderão participar deste Pregão interessados cuio ramo de atividade seja compatÍvel com o obieto desta

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

:,.,rá concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as

sociedades cooperativas mencionadas no ârtigo 34 da Lei na 11.488, de 2007, para o microempreendedor

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

4.3. NÃO PODERÂO PARTICIPAR DE:iTA LICITAÇÃO OS INTERESSADOS:

'1 3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, nâ forma da legislação vigente;

, ..e não atendam às condiçires deste Edital e seu(s) anexofs);

+.3.3. Estrangeiros que não tenhanr representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e

responder administrativa ou judicialmente;

4.3.4. Que se enquadrem nas vedaçÕes previstas no artigo 9q da Lei ne 8.666, de 7993;

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

lsalos 41 ?ó 'poe qre tcdcs vqart e saibofi o fido do sFNfiOt íe3 ,sto '
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4.3.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

4.3,7.Otganizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão ns

7 4 6 / 2014 -T CU -Plenârío).

,I\IO CONDIÇÂO PARA PARTICIPAçÀO UO ERCCÂO, A LICITANTE ASSINALARÁ "SIM" OU "NÂO" EM CAMPO

I]RÓPRIo Do SISTEMA ELETRÔNICo, RELATIVo ÀS SEGUINTES DECLARAÇÔEs:

4,4.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3" da Lei Complementar nq 123, de 2006, estândo apta a

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

+.4.1.1. Nos itens exclusivos para participação rie microempresas e empresas de pequeno porte, a

. ,.riiacão do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame;

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

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

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

porte.

4.4.2. Que esú ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

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

conformidade com as exigências editalíciâs;

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

ocorrências posteriores;

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

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

Constituição;

4.4.6,Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da lnstrução Normativa SLTI/MP ne 2,

' i ar de setembro de 2009.

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

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

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

hâbilitação devidâmente atualizado sem pendencias.

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

,,i i e neste Edital.

5, DAAPRE DOCUMENTOS DB

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

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

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

. . rlessâ documentação.
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i :!yio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de

,: :lesso e senha.

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

que hala alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1e da LC ns 123, de 2006.

5,4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão,

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

,,-rLitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

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

habilitação anteriormente inseridos no sistema;

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

r ,rcnte ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

i-.. documentos que compõem a proposta e a habilitação do lÍcitante melhor classificado somente serão

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

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

: !]í] iJINTES CAMPOS:

;.r.1. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda corrente nacional;

6.1.2.Descrição detalhada do 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;

.i.?. Todas as especÍÍicações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

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

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

serviços.

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

,f itânte, não lhe assistindo o direito de pleitear quâlquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer

-... -i pretexto.

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

6.6, Os licitantes devem respeltar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações

públicas, quando participarem de licitações públicas;

' .r 'á desclassificada a empresa que apresentar identificação da empresa tais como razão social ou nome

,rri.asia que venha indicar a mesma.

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

local indicados neste Edital.

lscjÇ§ 41zo:'poc qaé tsdct '/,rfi e saíba,)]'..a ftio.io S§N,JOã &; isto.'
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7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte [20) segundos e o

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

..\caftados pelo sistema os respectivos lances.

7.10. Será adotado para o envio de lances no pfssão eletrônico o mod em que os

licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

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

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

. ,,,ào pública.

7.12. A pÍoÍrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorerá

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

intermediários.

I \ão havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á

-.tI1tente.

lsaos 4! ?o 'Poto qoé toílos vdafi e saibafi . a fiào éo SENHOR Íez ,Jto
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7.2. O(a) Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam

em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Editâ1, contenham úcios insanáveis ou não apresentem as

r.,r:cificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

r. 'l.ambém será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

.'.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo

real por todos os participantes.

7,2,3. A náo desclassificação dâ proposta não impede o seu .julgamento definitÍvo em sentido contrário, levado

r efeito na fase de aceitação.

. .istema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas pârticiparão da fase

de lances.

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

7.5. lniciada a etâpâ competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivâmente por meio do sistema

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

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

7.6. 0s licitãntes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as

regras estabelecidas no Edital.

7,7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último

ele ofertado e registrado pelo sistema.

-r;valo mÍnimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos

,rr,ces intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 0,05 (Centavos)
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7.14. Encerrada a fase competitiva sem que haia a prorrogação automática pelo sistema, poderá a pregoeira,

,';essorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da

consecução do melhor preço.

7.L5. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser

desconsiderados pelo(a) Pregoeiro[a).

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

rrreiro.

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

lance registrado, vedada a identificâção do licitante.

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

;-o poderá permanecer acessíyel acs licitantes para a recepção dos lances.

. i.aândo a desconexão do sistelna eletrônico para a pregoeira persistir por tempo superior a dez minutos, a

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

participantes do certame, publicada no Portal de Compras Públicas,

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

:,:rá reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo(a) Pregoeiro[a) aos

irârticipantes, no síüo eletrônico utilizado para divulgação.

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

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

vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, .iunto à Receita Federal, do porte da

rrli(lade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte

p,.iir.raipantes, 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 ne 123, de 2006,

regulamentada pelo Decreto ne 8.538, de 2015.

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

: rtó 50/o (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a

.,.r. r r a colocada.

7,23. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para

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

controlados pelo sistemâ, contados a:ós a comunicação automáticâ para tanto.

7.7,4. Caso â microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no

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

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

direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

]6,oi.âs 4!.2o 'Poft qüe túcs vqaa. e saíbo,.t o moo do SENHOR fez lsta '
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. .15. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se

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

identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

- ? 5. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o

..(, dcsempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência,

conÍbrme regulâmento.

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

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

modo de disputâ aberto e fechado.

r8. Havendo eventual empate entre propostas ou lancês, o critério de desempate será aquele previsto no Art.3q,

,--. § 2q, da LEI Nq 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, s^ucessivamente, aos bens e serviços:

7,28,L, Prodtzidos no país;

7.28.2. Prodtzidos por empresas brâsileiras;

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

., 1.4- Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para

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

previstas na legislação.

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

-r:ttdâs.

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

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

proposta, vedada a negociâção em condiçôes diferentes das previstas neste Edital.

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

7.30.2. O(a) pregoeiro(al solicitârá ao licÍtante melhor classificado que, no prazo de 02 (DUAS) horas, envie a

rroposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se íor o caso, dos

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

apresentados.

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

{ rrradâ a etápa de negociação, a pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à

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

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

r0.024/20L9.
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8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo

fixado (Acórdão ne 1455/2018 -TCU- Plenário), ou que âpresentar preço manifestamente inexequível do produto

,iLienta por cento Jart.48, inciso II, 1" a lei:8666.

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

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

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

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

rJde da remuneração.

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

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

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

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

.IÍnimo, VINTE E QUATRO HORAS DE ANTECEDÊNClA, e a ocorrência será registrada em âta;

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

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

8,5,1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo(aJ Pregoeiro(a) por solicitação escrita e justificada do

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

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

características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras

informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou,

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

',i.Êma eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

\, .1.2,7.Os licitantes deverão colocar à disposição dâ Administração todas âs 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.

8.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a] Pregoeiro(al examinará a proposta ou lance

rl',sequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

õ.1. Havendo necessidade, o(a) Pregoeiro(aJ suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para

a sua continuidade.

8,8. O(a) Pregoeiro(a) poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta âo licitante que

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

r:ondições diversas das previstas neste Edital-

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

negociar com o licitante parâ que seja obtido preço melhor.

8.8.2.A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes-
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. ,,, não exclusivos para a participaçâo de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a

.r:ra 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 d,a LC ne 123, de 2006, seguindo-se a disciplina

antes estâbelecida, se for o caso.

8.10. Encerrada a análise quanto à aceitâção da proposta, o(a) pregoeiro(a) verificará a habilitação do licitânte,

. :,ilrvado o disposto neste Edital.

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor dâ proposta classificada

em primeiro lugar, a pregoeira verificará o eventual descumprimento das condiçôes de participâção,

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

..-ir1le a consulta aos documentos inseridos no portal de compras publicas, e ainda nos seguintes cadastros:

9.1.1. Possuir Cadastro do Portal de Compras Públicâs;

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

Punidas - CNEP (www.portaidatransoarencia.gov.br/ l;
i1.3.Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo

ro Nacional de fusüça (wra/w.cnj.jus.br/improbidade-adnr/consultar_requerido-php ).

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

httDS: //contas.tcu.Eov. br'/ords /?n= 1660:3:0

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

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

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

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

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

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

Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.1.5.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento

similâres, dentre outros.

9.1.5.3. O licitânte será convocado para manifestáção previamente à sua desclassificação.

9.1,6. Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de

, r-1:icipação.

'. :!o caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto,

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

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

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

econômica financeira e habilitação técnica.

.,2.1. É dever do licitante âtualÍzar previamente as comprovações constantes do PORTAL DE COMPRAS

'UBLICAS, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em coniunto com a

apresentação da propostâ, a respectiva documentação atualizada.

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

eletrônicos oficiais emissores de r:ertidões feita pela Pregoeira Iograr êxito em encontrar a(sJ certidão(ões)

., , l.J, conforme arr 43, §3e, do Decreto 10.024, de 20-J,9.

,.,. iiavendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação

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

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

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

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

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

permitidos.

9,6. Se o licitânte 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,

- r';adamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

,.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos

pertinentes ao CND e ao CRF/I'GTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas

contribuições.

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

:.r,:rda nos itens a seguir, para fins de habilitação:

,.Ú. HABILITAÇÂO JURÍDICA:

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

ComercÍal da respectiva sede;

9.8.2.Em se tratando de microempreendedor individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor
'rCividual - CCMEI, cuia aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio

www.nor-taldoernoreendedor.sov tr]:

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

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

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

+. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem

.êie a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

lsoios 41.2o:"paró quê todos v4arn. í sdibofi o n1qô do S€NHOR lez isto '

Rua da Rio vermelho o 01- Centro- km 1oo, CEP: 68524-ooo - Eldorâdo do Carajás/PA



PREFEII'URA DE ELDORADO DO CARAJAS
DEPARTAMENTo DE LrcrrAçÃo - cpL

9.8.5.No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas furídicas do

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

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

aprovou, devidamente arquivado na ]unta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas furídicas da

respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei ne 5.7 64, de 197 7;

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

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

9.8.9.Certidão de enquadramento de micro empresa ou empresa de pequeno porte emitida pela junta

comercial do estado da empresa;

9.9. REGUUIRIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

9.9.1. CNPJ - Prova de inscrição rro Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas

i:r.nte com o QSA, conforme o caso;

'.1.Z.Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de cêrtidão expedida

coniuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda

Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tribulários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas

administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portariâ Coniunta nq 1.751, de

),! 170 /2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fâzenda Nacional.

9,9.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

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

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

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei ne 5.452, de 1a de maio de 1943;

9.9.5. Prova de regularidade !unto à Fazenda Estâdual, âtravés da Certidão Negativa conjunta junto aos Tributos

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

sediada;

9.9.6.Prova de regularidade ,unto à Fazenda Municipal, atrâvés da Certidão Negativa junto aos Tributos

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

i ra ila;

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

município ou pelo site. https://eldoradodocaraias-

do
ürâilo
Carajás

r11 rÍt

através do E-mail: tributos@eldoradodocaraias.na.gor,.br.

:1.9.8. Alvará de funcionamento da sede da empresa.

9.9.9. Caso o licitante detentor do menor preço sela qualificado como microempresa ou empresa de pequeno

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

mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitaçâo.
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9.10. eUALTFICAÇÂo nconôutco-FINANcETRA.

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

l!Ca pelo distribuidor da sede da empresa e no âmbito federal, datado dos últimos 30 (trintal dias, ou que

i rcla dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;

9.10.2. Certidão Simplificada da lunta Comercial do Estado do domicilio ou sede da licitante emitida nos

últimos 60 dias;

9.10.3. Certidão Especifica da funta Comercial do Estado do domicilio ou sede da licitante emitida nos últimos

60 dias;

9.10.4. Balanço patrimonial e demonstrações 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 índÍces oficiais quando encerrado há mais de 3

(três) meses da data de apresentação da proposta;

9.10,4.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de

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

9.LO.4.2. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

9,10,4,3. Caso o licitante seia cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última

auditoria conrábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei ne 5.764, de 1971,, ou de uma declaração,

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

9.10,4,4. Devera apresentar junto ao balanço o termo de abertura e encerramento do mesmo.

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

dentro do prazo de validade;

9.10.5.4 comprovação da situação finariceira da empresa será constâtâda mediânte obtenção de índices de

Liquidez Geral (LG), Soivência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a l. ( um) resultantes da aplicação

das fórmulas:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG=

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Total
SG=

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Circulante

LC = Passivo Circulante
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9.10.6. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um] em qualquer dos índices de Liquidez

iLGJ, Solvência Geral (SGl e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a

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

10olo (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.
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9.11.1. Comprovação de aptidão no desempenho de atiüdade pertinente e compatível em características,

quantidades e prâzos com o objeto da Iicitação - Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido[sJ por pessoa

jurÍdica de direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá este ser com firma

reconhecida de quem o subscreveu, os atestados devera ser apresentado com quantitativos igual o similar,

:rndo a administração solicitar diligencia no mesmo. Será considerado atestado que as que apresentem um

.,rrrtitâtivo mínimo de 30 o/o ( Trjntal por cento referente aos itens cotados.

DEMAIS DOCUMEI{TOS OBRTGATÓNIO JUNTO I HABILITAçÂO JURÍDICA

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

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

.:iitação; (apresentar em papel tÍmbrado da empresa).

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

empresaJ.

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

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

':claração de idoneidade; (apresentar em papel timbrado da empresa).

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

9.12. 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.

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

. ..],. (iaso 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 fcinco) dias úteis, após a declaração do vencedor,

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

rilo requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

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

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

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

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

r redido o mesmo prazo pata regularização.

9.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exÍgidos, o(a) Pregoeiro(aJ suspenderá a

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

9.16. Será inabilitado o licitânte que não comprovar sua habilitação, seia por não apresentar quaisquer dos

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

lsdds 41 20 'Pdrc qte ildos vejofi. e saibom a n}õa ,lo SENHOR íe2 $to

Rua dê Rio veímelho o 01- Centro-km 1oo, CEP: 68524-ooo- EIdorãdo do Cêrajás/PA



?\.a!etiíiâiÍo* ,'aiás
PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAIÁS

DEPARTAMENTO DE LTCITAçÃO - Cpl

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

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

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

'' i 8. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

r 0. DO ENCAiftIYHAMENTO DA PROPO§TA YEI*CEDORÀ

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

contar da solicitação da Pregoeira no sistema eletrônico e deverá:

10.1.1.Ser redigida em lÍngua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou

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

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

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

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

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

. :lincia, vinculam a Contratada.

r. \,r preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor uniúrio em algarismos e o valor

giobal em algarismos e por extenso (art. 5q da Lei np A.666/93).

10,3.1. Ocorendo 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.

i rt +. A oferta deverá ser firme e precisa, limitâda, 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.

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

corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
'.ar. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão

"ir.,poníveis na internet, após a homologação.

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

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

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

utrresa que eventualmente for detentor do menor valor do ultimo lance Íica impedida de pedir a

. j r:ircia do mesmo podendo ser penalizada na forma da lei.

11. DoS RECIIR§O§

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

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

' rra que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(isJ

decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
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11.2. Havendo quem se manifeste, caberá o(a) Pregoeiro(a) veriÍicar a tempestividade e a existência de motivação

'rcão de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, filndamentadamente.

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

de admissibilidade do recurso.

1t.2.2, A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência

,lêsse d ireito.

,.'lr,ra vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar

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

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

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

de seus interesses.

..3, 0 âcolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista fianqueada aos interessados, no endereço constante neste

Edital.

12. DA N^EABERTTIRA DÂ SESSÃO P(IILICÀ

12.1. A sessào pública poderá ser rertoerta;
-t. i .1. Nas hipóteses de provimerrto de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão

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

anulados e os que dele dependam.

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

't:lo assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e

. ,sfa, nos termos do art.43, §1s daLCne L23/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos

imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12,2, Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

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

procedimento licitatório.

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

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

13. DA ADJUDICÂçÂO E HOMOI,OGÁçÂO,

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

'r r:1 interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

. s a fase recursal, constatâda a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o

,.i ccedimento licitatório.

14. DA GARAI{TTA DE EXECUçÂO.

14.1. Não haverá exigência de garant.iâ de execução para a presente contratação.
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15.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de até 05 (CINCO) dias uteis, contados a

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

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

l. '\lternativamente à convocação para comparecer perante o ó:"gào ou entidade para a assinatura da Ata de

Registro de Preços, a Administração poderá encaminhála para assinatura, mediante correspondência postal com

aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seia assinada e devolvida no prazo de até 24 horas , a

contar da data de seu recebimento.

1 ri 3. A empresa vencedora deverá assinar a ata de registro de preço no prazo máximo de 24 horas a parti do seu

. ,u pôdendo a mesma ser as.iinada digitalmente, o não cumprimento desta clausula a empesa sofrera

sanções administrativas conforme a Iei.

16. DO TER}IO DE COIVTRÂTO OU INSTRUTíBNTO EQIIMTI,ENTE

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

rr tido instrumento equivalente.

.:. t) adjudicatário terá o prazo de 05 (CINCO) dias úteis, contados a partir dâ 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 previstas neste

Edital.

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

i'ermo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá{o para

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

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

16,2.2,O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação

'. r ificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

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

. :.onhecimento de que:

16.3.1. Referida Nota esú substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estábelecidâ as

disposições da Lei ne 8.666, de 1.993;

1 6.3.2. A contratada se vincula à srra proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

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

8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e B0 da mesma Lei.
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16,4, O prazo de vigência da contratação se encerra no final do exercício financeiro da assinatura do mesmo e

' .:er ororrogado conforme previsão no instrumento contratual ou no termo de referência.

. rarnente à contratação a Administração realizará consultas para identificar possível suspensão

.c^ porária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibiçâo de contratar com o Poder

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

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

' ' DIN.

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

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

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

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

lf 7. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de

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

de registro de preços.

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

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

.'.rs demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro Iicitante, respeitada a ordem

.,..,iiração, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais

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

17. DO REAtt§TÁilBtrrO EM SErrtDO GERAL

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

ir ierência, anexo a este Edital.

18. DO RECEBIMEITITO DO OBIETO E DA FISCÁLIZAçÃO.

19.1. As obrigaçôes da Contratante e la Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

NO PACIIMENTO.

,- r.. i. As regras acerca do pagamentc são as estabelecidas no Termo cle Referência, anexo a este Edital.

21, DAS SANçÕES ADMINISTRATIVAS

21.1. Comete infrâção administrâtivâ, nos termos da Lei nq 10.520, de 2002, o licitâ n te/adjudicatário que:

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

; prazo de validade da proposta;

. !.2. Nâo assinâr a atâ de regist:o de preços, quando cabível;

21.1.3. Apresentar documentação lalsâ;

21.1.4. Deixar de entregar os doclllnentos exigidos no certame;
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21.1.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

21.1.6. Não mântiver a proposta;

21,1.7. Cometer fraude fiscal;

21.1.8. Comportar-se de modo inidôneo;

1 l. 0 atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame sujeitará a empresa, a

..u i]a 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 Ne 8666/93-

zl,Z.t. A multa prevÍsta neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com a Prefeitura

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

lirs previstas.

.:;. .-, ilrexecução totâl ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, as seguintes

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

a) Advertência por escrito;

b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total
r. :ontrato;

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

Eldorado dos Caraiás, por prâzo 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;

'', .liração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos

:., :iminantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a

penalidade, de acordo com o inciso IV do art. Nq 87 da Lei Na 8.666/93, c/c art. Ns 7q da Lei Na 10.520/02 e art. No

14 do Decreto Ne 3.555/00.

'],l.4. Do âto que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cincol dias úteis, a contar da ciência da

,rodendo a Administraçâo reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente

.,,-ormado para a apreciação e decisão superiol dentro do mesmo prazo.

21.5. Serão publicadas na Ímprensa Oficial, as sanções administrativas previstâs neste edital, inclusive a

reabilitação perante a Administração Pública.

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

r rrecedores e subcontratados, se admitida à subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo

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

21.6,1. PARA OS PROPÓSITOS DESTA CúUSULA, DEFINEM.SE AS SEGUINTES PRíTICAS:

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

objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução do contrato;
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f) pruiftCl FRAUDULENTA: A falsificação ou omissão dos tatos, com o obietivo de influenciar o processo de

licitação ou de execução do contrato;

. lúTICA CONLUIADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o

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

artificiais e não-competitivos;

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

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

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

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

apuração de alegações de prática prevista acima; atos cuja intenção se.ia impedir materialmente o exercício do

direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

-,1 FORMAçÁO DO CADASTRO DE RESERVA.

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

.rritante mais bem classificado.

22.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação

ao licitante melhor classificado.

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

i-io classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.

22.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contrataçôes e somente será

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

previstas nos artigos 20 e 21. do Decreto n" 7 .892/201.3.

23. DA TTTPUGI{âçÃO ÂO EDITAL E DO PEDIDO I}B ESICIáNBCIHENT{).

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

irnpugnar este Edital.

23.2. A IMPUGNAçÃO DEVERTí ser realizada EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRÔNICA no sistema

www"portaldecompraspublicas.com.br.
1r j- Caberá o(a) Pregoeiro(aJ, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir

. , ,:pugnação no prazo de até 02 (doisJ dias úteis contados da data de recebimento da impugnaçào.

... í. Acolhida a impugnação, será detinida e publicada nova data para a realização do certame.

23.5. . Os pedidos de esclarecimi:ntos referentes a este processo licitatório deverâo ser enviados o(a)

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

rreio eletrônico via internet, em r:ampo próprio do Sistema Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico

. "!.r)ortaldecomnrasnublicas.com.br.
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' í. 0(a) pregoeiro(a) responderá aos pedidos rie esclarecimentos no prâzo de 02 (doisJ dias úteis, contâdo da

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

dos anexos.

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

' -,mcldarem ao arL27 parágrafo 4s, da Lei 8.666/93.

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

;rrcgoeiro(a), nos autos do processo de licitação.

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

administração.

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

ii)CadastradasnosÍtio@sendoderesponsabilidadedoslicitantes,seu
acompanhamento.

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

que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não ÍdentiÍ'icado no processo para

responder pela proponente.

r i. A petição de impugnação apresentada por empresâ 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 sociâl e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração

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

. ;,:ssão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

:i.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na

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

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

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

24.4. No iulgamento das propostas e da habilitação, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou falhas que não

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

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

2 4.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

:. .\s 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.
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24.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentâção de suas propostas e a Administração

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

rrocesso licitatório.

.a. i'ia 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.

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

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

'4 10. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos

:.:irdos em qualquer fase da licitação.

Z4.lO.l. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas

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

a rescisão do contrato ou do documento equivalehte, sem prejuízo das demais sanções cabÍveis.

1i. Ern câso de divergência entre disposições deste Editâl e de seus anexos ou demais peças que compôem o

- ,.,-, plevalecerá as deste Edital.

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

público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anuláJo por

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

. r rcedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla deÍesa e contraditório.

24.12,1. A andação do pregão induz à do contrato.

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

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

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

.. '.:rirm ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

.,,."lestádisponibilizado,naíntegra,noendereçoeletrônico:@e
tâmbém poderão ser lidos e/ou obtidos na Sala de Reuniões com a Equipe de Pregão, no Endereço Rua da Rio

vermelho e 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.

rr t3Êram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

; ,t,riO DE REFERENCIA

ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS;

ANEXO II - MODELO DE DECLARAçÂO DE SUJEIÇÂO ÀS CONOIçÕSS ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE

INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÂO;

' :.,EXO IIT - MODELO DE DECLARAÇÂO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII, ART. 7O DA CONSTITUIÇÃO FEDERÁL;

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

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA;

ls.'ios 4r ?o 'pa1 qre lodôs vlon e salcafi a fioo do SÍNHOR íer /sto
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. I,I - I"'ÍODELO DE DECLARAÇÂO DE IDONEIDADE;

. , i i vlt - DECLARAÇÃ0 DE cUMpRIMENTo Dos REeutsrros DE HRn[lreçÀo;

ANExo vrrr - DECLARAÇÃo DE ttÂo vÍruculo cotrl óncÃo púsltco

ANEXO IX - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;

A}IEXO X - MINUTA DO CONTRATO;

Eldorado dos Carajás - PA 08 de AbÍil de 20Zz

TIAGO PEREIRA

COSTA:009194262

Assinado de forma digital

47
porTlAGO PEREIRA

COSIA:0O919426247

Tiago Pereira Costa
Pregoeiro Municipal
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TERMo DE nrrEnÊlrcra

OBIETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREçO PARA CONTRATAçÃO DE EMPRESA PARA AQUISIçÃO DE

iriRrAL DE coNsrRuçÃo, ELÉTRICo, uloru{uuco E nINTURA, rARA ATENDER As NECEssTDADES DA
ITCRETARIA MUNICIPAL PT ASSTSTÊUCN SOCIAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE, E

DEMAIS SECRETARTAS DEsrE uulvrcÍpro DE ACoRDo coM As EspECIFrcaçôEs coNTrDAs NESTE TERMo
oe nrrERÊuclR.

PREFEITURA MUNICIPAL

' ' desta contrâtação encontra respaldo no fato de que há necessidade ao perfeito andamento dos serviços

..:t Secretâriâ de Obras e Urbanismo, no atendimento à população quanto ao melhoramento da

,riiraestrutura da cidade. Considerando que o presente obieto aqui solicitado é essencial para a continuidade dos

trabalhos inseridos no Planejamento Plurianual voltados a infraestrutura do município, permitindo aos habitantes

desfrutar, plenamente, do espaço que é considerado público, de uso comum e posse de todos em todos os períodos

.lr. dia, com acessibilidade, principalmente em calçamento estruturado e com os devidos reparos em suas

; acnaduras e deterioração. A aquisição se justifica face ao interesse público presente na necessidade da utilização

dos materiais por diversas as necessidades desses materiais para a manutenção, e pequenas reformas

[emergenciais), que precisam ser realizadas.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

.1i,,àrnos a aquisição de material de construção para eventuais reformas e pequenos repâros e adaptações na

estrutura física dos prédios públicos pertencentes a secretaria de assistência social do município de Eldorado do

Carajás-PA, visando manter as instalações adequadas a um ambiente seguro e conservado, proporcionando

estímulo, saúde e bem estar não somente aos servidores dâs secretarias mas principalmente aos usuários que

' ,r ôs serviços prestados pela secretaria de assistência social. Sendo assim, é necessário que a secretaria tenha

.,1,.1e de material de construção e ferramentas a fim de sanar os pequenos reparos necessários à

. Jirservação da sua estrutura física e dos depârtamentos vinculados.

SECRETARIA MUNCIIPAL DE MEIO AMBIENTE

Considerando que para o funcionanlento desta secretaria há necessidade da compra de material de construção,

-:,'ir manutenções preventivas e corretivas, haia vista existe uma forte influência do espaço construído sobre a

qualidade de vida da população, é importante que as edificações apresentem condições adequadas de uso para

qual se destina. O objetivo da manutenção preventiva de ulna edificação é tornar o ambiente útil, organizado,

limpo, seguro e conforúvel. É ainda mais importante que este ambiente seja propicio para o uso. A aquisição de

material de construção representa assim, o atendimento as demandas da SEMMA. Contudo, a Secretariâ Municipal

, iL) Ambiente, no sentido de viahilizar o total andamento das manutenções, necessita contratar a aquisição de

i.ir.tterial, de construção para suprir tal necessidade.

lsa,€s 4t.2o 'pdro qte toclcs vejofi. e s/,ibatr .. a fióo éa SENIiOR íe! ]sta
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, r-o, objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal, integralmente, nas Leis Federais nq

.i../ /.oj'l e np 8.666 /7993, Lei Complementar na 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.

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

i!Í

ADITIVO ADESIVO LIQUIDO
ESPECIFICAÇÁo. PARA ÁÀGÁMAssAs DE REVESTIMENToS
CIMENTCIOS IB LITROS,

.rlt,\ME RECOZID0
i:,prcrFrcAÇÂo: 16Bwc, D =1,65MM (0,016 KG/M) ou 18 Bwc, D

25 MM 0 01 KG

10. ARÁME RECOZIDO NS18

13.

I

AssENTo sANrrÁRro DE púsflco, TIpo coNvEctoNAL

BACIA RIÂ (VASO] COM CÁ;XA ACOPLADA
20 ESPECIFICAçÃO: SIFÁO OCULTO/CAR-ENADO, DE LOUçA BRANCÁ

SEI\,I ASSENT PADRÁO ALTO

BACIA RIÁ IVASO) CONIEIIÔNAL
ESPECIFICÂçÁo: DE LoUÇA BR{NCÀ sIFÃo APARENTE, SAIDA
I.:I]RTICÁL EM ÁSSENTO

.l;\RRA DE ÂP0lO RETA
ESPECIFICAÇÁO: EM AçO INOX POLICO, COMPRIMENTO 6OCM,

DIAMETRO MINIMO 3 CM

ABRACÂDEIRA NYLON TODAS AS TJSFERAS

ADESIVO COLA EXTRA lOOOC

ADM ASSrS M. AMB TOTAL

I UNIDADE 700 300 200 1200

2 UNIDADE 180 40 20 240

3 ADESIVO PARA PVC 75G UNIDADE 300 50 20 370

4 ÂDESIVO PASTICO FRASCO COM 7:'O GR 100 50 2A 170

ADESIVO PVC EM FRÁSCO DE 85O 03. QUILO

LI'TRO

70 40 2A 130

40 20 05 65

7

ANEL DE !EDAçÃo
ESPECIFICAÇÁOI PVC FLEXIVEL, 1OO MM PARA SAIDA DE

BACIA/VASO SANITÀRJO

IJNIDADE 300 150 15 465

ÁRAME CALVANIZADO,
ESPECIFICAÇÃo:6 BwG, D=5,16Mi.,Í (0,157 (C/M), CU I BW0, D=4,19
MM í0,101 KG/Ml, OU 10 BWG, D=3,40 MM Í0,0713 KG/M)

QUILO 200 100 10 3r0

QUILO 300 100 10 410

QUILO 80 50 10 140

11. AREÍA FINÁ

AREIA CROSSA,

METRO
CÚBICo

2000 1500 10 35r0

12. METRO 1500 10 3510

AREIA MEDIÂ

ARcAMASSÂ Âc , FLExí!EL ctNzA
ESPECIFIcAÇÁo. PÂCOTE DE 2O KC

METRO
CÚBICO

1500

PACÔTE 1000 900 t0 1910

15
ÂRGAMÁSSÂ COLANTE ACI PARÁ FISO E REITSTIMENTO
ESPECIFICÁçÃo: SACO DE 2q{q
ARCÂMASSA COLANTE TIPO AC III
ESPECIFICAÇÍ0I PACoTE DE 20 KG

SACIJ 3000 800 t0 3ri 10

16. PACOTE 100 505

ÁRRUELA CONCAVÂ EM PVC D=5/16" Ur'IDADE 3000 1000 10 4 010

l8 ASSENTO ALMOFADA MODELO SABATINI BRANCO UNIDADE 100 40 5 145

UNIDADE 245

I]NIDADE 50 2 a2

21
BACIA SANITARIA (VASO) CON\1]NCIONAL PARÁ PCD, SEM FURO

FRONTAL
EspEcrFrcÂcÁo: DE LoucÁ BRANCA tsEM AssENTol

UNIDÂDE 150 30 2 1A2

UNIDÂDE 100 30 2 t32

UNIDADE 100 30 2 1'\?

24

BLOCO CERAMIco vAzADo PARA ALVENARTA DE vEDAçÀo
ESPECIFICAÇÃO: 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM (LXA X C)

IJNIDADE 280 30 ? 3t2

25 TINIDADE 1000 150 {) 1156

BUCHÂ DE NYLON SEM ABA 56
ESpEctFICAÇÂo: coM PARAFUSo DE 4,20 x 40 MM Aco ztNcADo
COM ROSCA SOBERSA, CABECA CHÀTA E FXNDA PHILIPS

300 0 100 6 310626.

3. FUNDAMENTi

DEscRrçÁo UNIDADE

UNIDADE

2000

2000 10 3510

400 5

17_

200 40 5

30

BASE PÂRA RELEFOTOELERICO

UNIDADÊ
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29

.rl

31

t)-

36.

:ÁBO DE COBRE FLEXIVEL lOMM
ESpEctFIcAÇÁo, cLAssE 4 ou 5, IsolAÇÁo EM pvclA, ANTTCHÂMA
BWF.B, COBERTURA PVC.STI, ÂNTICHAMA BWF,B, l CONDUTOR,
0 6 1KV SECÂO NOMINAL 1O MM2

CAL HIDRATADO CHI PARA ARCAi!,{ASSAS 2O KG

CALHA QUADRADA DE CHAPÁ DE AÇO GALVANIZADA 3 METROS

CHAPA DE MADEIRA COMPENSÂDA RESINADA PÁRA FORMA DE
I]ONCRETO
ESPECIFICA FORMA DE CONCII'TO DE *2 x1 1*M E=15MM

44

46.

49

5U

52.

BUCHA EM LIGA ZAMAK PARA ELETRoDUTo 16MM,D= 1/2" 200 r50 6 356

24.
BLOCO CERAMICO VAZÁDO PARA AL!'ENARIA
EspECrFrcAcÁo: DE !GDACÂo, DE 9 x 19 x 19 cM íL x A x o 5000 5000 10 10010

CABO DE AÇO GALVANIZÁDO
ESPECIFICAÇÁOI DIAMTTRo 9,53MM (3/8), COM ALMA DE FIBRA
coNsrRuçÃo 6 x 25

METRO 800 500 10 1310

ME'IRO 3000 1500 10 4510

cABo PP 4x4 ooMM FLEXí\EL
ESPECIFICAÇÂo: cLAssE 4 ou s, IsoLAÇÂo EM pvc/A, ANT|cHÁMA
BWF.B, COBERTURÀ PVC.STI, ANTICHAMA BWF.B, l CONDUTOR
0,6/1 KV, SECAo NoMtNAL 4 MM2
CABO PP, FI-EXIIEL CLÁSSE 4 OU 5

ESPECIFICAÇÁo: IsoLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF"B,
COBERTURA PVC.STI, ÂNTICHÂMA BWF .8, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV,

SECAO NOMINAL 2,S MM2

]\,IETRO 2000 1000 10 3010

I\,ÍETRO 2000 1000 10 30 r0

380 100 10 490

34 CAIXA D'AGUA DE lOOOL POLIETILENO COM TAMPA IJNIDADE 10 I a? 2A

35. CAIXA D'AGUÂ DE SOOL POLIETILENO COM TAMPA

CAIXÁ DE INSPEçÂO PÁRÁ ÂTERRÁMENTo E PARA RAIOs
EspEcrFrcAÇÁo, EM por,lpRopEN'l DIAMETRo = 300 MM xALTURÁ
= 400 MM
CAIXA DE LUZ, FABRICADÁ EM CHI\PA DE AçO
ESPECIFICAÇÂ0I ESMALTADA, COM FORMAT0 QUADRÁDO, 4x4,
FUNDO FIXO,

T]NIDADE 10 4 01 15

UNIDADE 40 15 05 ar0

UNIDADE 2000 1000 3006

UNIDADE 100 80 10 190

39. PACOTE 1800 1000 05 2805

40. UNIDADE 80 50 05 135

METRO
cúBlco 150 80 06 236

cHUVEIRo ELÉTRICo 4Boow 30 30 60

41.

CABO DE COBRE FLEXIVEL 6MI\4

EspEcrFrcAçÁor cLAssE 4 0u 5, rsolAÇÂo EM pvc/Á, ANTTCHAMÂ
BWF.B, COBERTURA PVC . STI, ANTIC}IAMA BWFB, 1 CONDUTOR
0,6/1Kg SECAO NOMINAL 16 MM2, ROLO DE 1OO METROS,

3000 200 0 04 5004

cHUvEIRo FRIo PLÁSICo cRoMADo 380 150 04 534

SACO 350 150 06 506

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II.32 50 I(G sAc0 20000 2000 50 22050

47 c0MPENSÂD0 RESrNÂD0IMÂDER]TEl 1oMM - 110X220. METRO 120 50 02 172

48
CONIUNTO DE LIGAçÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁ}EL
ESPECIFICAÇÁ0: CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIÂ SANITÁRIA
AJUsrÁvEL, EM plÁsflco BRÁNC0, coM TUBo, cANopLA E t spuDE.

CORANTE LIQUIDO PARÁ TINTA, BiSNACÁ, TODASAS CORES

UNIDADE 60 50 04 114

UNIDADE 6000 5000 10 11010

coRDÃo DE coBRE FLExÍvEL
EspEcrFlcAçÀo, ToRclDo, cLASsr:4 0u s,lsolAcAo EM pvc/D,300
V,2 CONDTITORES DE 2,5 MM2

METRO 7000 5000 1 12001

51.
CUBAAÇO INOX
EspEctFtcAçÁo: [Alsl 304) DE EMITUTIR coM VALWLÁ 3 1/2 ", DE
146 X 30 X 12. CM

UNIDADE 80 60 5 145

CURVA CURTA9OA
ESPECIFICAçÁO: CURTA Pvc PB iE PÂRA REDE COLETORA ESG

D=100MM
CURVA PVC CURTA 45q
ESPECIFICACÁO: 100MM, PARA ESGOTO PRIDIAL

}IS]UNTOR TERMOMÁCNITICO TRIPOLAR 1254

UNIDADE 100 6 166

UNIDADE 30 20 I 5B

UNIDADE 20 6 5í;

UNIDADE 150 100 10 26055.

lioios 4t 20.'Pdío qtr€ todas vqari. e saiboil o moo do SÍN,I|OR íe! $to '
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27 UNIDADE

UNIDADE

31.

::. I cerx.l re orsc-rRcA púsrcÁ ExTERNA UNIDADE

06

sa. 
I 
cerxe connum coLEToRÂ DE ÁGUA 4,s pLU!,rÁL

I]NIDADE

ROLO

UNIDADE

I crueNro cnrr elz +o xc

30

I orsyurron rrro orr,rTrEC, BrpoLAR DE 40 ATE 63A
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56.

5l

60

r;1

61

69

75.

'.1

62

150

-.r.cATE/R qBlCH0 FLEX vEL PlÀ511C0 (PVC OU ABS) BRÁNCO 1/2 "

,!i !0 cM

ESPACADOR IUNTA PISO DE 1MM À 5MM

FECHO / FECHADURÂCOM PUXADOR CONCHÂ
ESPECIFICÂçÀo: CoM TRÁNCÂ TIPo TRAVÀ PARÁ ]ANELA / P0RTÁ

']i 
.ORRER ONCLUI TESTÁ, FECHADURÁ, PUXADO , COMPLETÁ

FERRO ACO CÁ 5O 1O MM, VERGALiIAO

lsaias 4120 'poru qtê todos rejanl. e saiboln o fióo do SENHOR {e? )sto '

Ruâ dê Rio veímelho ô 01- Centro-km 1oo, CEP: 68s24-ooo- Eldorado do Côrãlás/PA

80 10 240

200 100 2A 320

5u PAR

METRO

80 80 40 200

59 ELETRoDUTo DE pvc RÍctDo R0saÁvEl DE 1 ", sEM LUvA 100 150 2A 270

ELETR0DUTo DE pvc RÍGtDo R0scÁvEl DE l/z ", sEM LUVA t\,tE1lt0 200 100 10 310

ELETRoDUTo DE pvc RÍGtDo RoscAlTL DE 3/4', sEM LUVA I\,ILTRO

ELETRODUTO PVC FLEX VEL CORRUGADO 25 ]\,ÍM

ESPECIFICAÇÃOI REFORCADO, COR AMÁRELO, DE 25 MM, PARA t{Ê'rR0
E PISOS

ELETRODUTO PVC FLEX VEL CORRUGADO 32 MM
ESPECIFICAÇÃ0: REFoRçADO, COR AMARELO, DE 32 MM, PARA METRO

E PISOS

ENGATE / RABICHo FLExÍvEL tNox 1/2 " x 40 cM IJNIDADE

200 10 310

500 400 10 910

500 400 15 915

100 100 20 220

100 50 20 t70

PACOTE 800 20 7420

67
ESPUMA EXPÂNSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL . 5OO

ML
IJNIDADE 250 200 22 412

68.
ESCADADoBRÁ!,EL DE ÂLUMiNIO 5 DECRAUS

u 1 1 13

FECHADURÂ ESPELHO PARÁ PORTA EXTERNA,40 MM
ESPECIFICAÇÁ0: EM AÇo INox IMIÍQUINA, TESTA E CoNTRA.TESTÂ)
E EM ZÂMAC (MACANETA, LINGUETÂ E TRINCOS) COM

ACABAMENTO CROMÁDO, MÂQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAIE
TIPO CILINDRO

KIT 100 20 220

7A

FECHÁDURA ESPELHO PARÁ PORTA EXTERNA, 55 MM
ESPECTFTcAÇÂo: EM AÇo rNox (MÁQUrNA, TEsrA E C0NTRÁ-TESTA)
E EM ZÁII4AC (MACÁNETA, LINGUETÁ E TRINCOS] COM

ACÁBÁMENTO CROMADO, MÁQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAIE
TIPO CILINDRO E TRINCOS) COM ACÁBAMENTO CROMÂDO,
MÁQUINÁ DE 55 MM,INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

I(IT 100 100 10 214

FECHADURA INOXWC PARA BANHEIRO
EspEcrFrcAÇÁo, EM AÇo rNox (rú{eurNA, TEsrA E CoNTRA,TEsrÁ)
E EM ZAMAC IMACANITA, I,INCUEI'A E TRINCOS) COM
ACABAMENTO CROMADO, MÂQUII]A DE 55 MM, INCLUINDO CTIA!'E
TIPO CILINDRO

UN'DADE 100 20 220

12.

FECHADURA ROSETA REDONDÂ PARA PORTA INTERNA
EspEcrFrcÂçÀo: EM Aço INox IMÁQUINA,TEsrA E CoNTRÁ-TEsrAl
E EM ZAMAC IMACANETA, I,INGUETA E TRINCOS) COM

ACABAMENTo cRoMADo, MÁQUI].IA DE ss MM, INCLUIND0 CHA!,E
TIPO INTERNA

5t) 40 40 130

KIT 100 1S0 20 270

BARRA 200 20 320

FERRO AçO CA.50,6,3 MM, IERGALHÂO BARRA 280 200 20 500

76_ FERRo Aç0 CA-óo,5,0 MM, VERCALHAo

FERRO CA 60,4,2 MM, VERCÁLHAO

FERRO CÁ,50,8,0 MM, !TRGAL}IAO

8ÂRRA 200 200 20 420

77 BÂRRÂ 300 20 570

74. 8ÁRRA 300 150 20 470

FIO DE COBRE, SOLIDO, CLÂSSE 1

ESPECIFICAçÁo: IsoLÁcÂO EM PvC/Â, AI.ITICHAMA B!W.B,
450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

ME'TRO 6000 4000 50 r0050

80. FITA CREPE PÁRA PINTURA DE 4B.5OMM METRO 600 500 20 ll20

81
FITA rsoLÂNTE ADEsrvA ÁNTICHAMA, uso ÁTÉ 7s0 v, EM RoLo DE

19 MM X 20 M
TJNIDADE 100 90 20 210

R?
FITA ISOLANTE ADESIVÂ ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE

19MMX5M
FITA VEDA ROSCA EM RoLOS DE 13 MM X r0 M [L X C)

T]NIDÂDE 200 100 50 350

UNIDÂDE 300 100 20 42083,

'l

DIS]UNTOR TIPO DIN/IEC, EIPOLAR DE 6 ATE 32Â UNIDADE

DOBRÂDIçA EM AçO/ COM ANEL
ESpEcrFrcAçÀo, FERRo, 3 1/2" x 3", E= 1,9 A 2 MM, coM ANEL,
CROMADO OIJ TINCAIJO TAMPÂ BOI,A COM PÁRÂFIISOS

UNIDADE

DOBRADIÇA EM AÇO

EspEcrFrcAçÁor FERRo, 3" x 2 1/2", E= t,9 A 2 MM, sEM ÂNEL,
CROMADO OU ZINCADO, TAMPÁ BOLA. COM PARÁFUSOS

100

63

UNIDADE

600

I

UND

100

100

UNIDADE

100

250
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86.

84 FITA VEDA ROSCÁ EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)

.REI,HA ROTATIVA QUAD CROMADA 9,4X9,4

i .,TRNIÇÃo / ALIZAR / vIsTA LISÁ EM MADEIRA MACICA
USPECIFICAçÀo: PARA PORTA, E = *1* CM, L = +5* CII,,I, CEDRINHO /
ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUI\,{ARU OIJ
Ii t]IVALINTE DA REGIAO

91

)2.

95.

101.

102

.J6

111

I'NTA PLASTICA DE DIIÁTACÁO FARA PISOS, COR CINZÂ, 17 X 3 MM
ÀLTURAX ESPESSURA

]-JLA EM FOLHÁ PARÀ PAREDE OU MADEIRA, NUMERO O5O Á 220
COR VERMELHA

UNIDADE 100 20 420

85.
FORRO DE PVC LISO, BRANCO
ESPECIFICAÇÃO: RECUA DE 20 CM, ESPESSURA DE I MM A 10 MM,
c0tr4PRIMENTo 6 tr.l íSE14 C0LoCACAo)

I!{ETRO 2000 1000 30 3030

GANCHO CHATO P/ TELHÁ FIBROCIMENTO UNIDADE 2400 1000 20 3 020

UNIDADE 300 150 480

METRO 4A 30 130

89. HASTE PÁRA ATERRÁMENTO 3/4X2,40 METROS COBRE

INTERRUPToR EMBUTIR O1 sEÇÁO SIMPLES COM PLACA

INTERRUPTOR SIMPLES 1OÁ,250! IAPENAS MODULO)

IPERMEÁBILIZANTE FACHADA 18I,ITROS
EsPEctFrcÂçÁ0, LATÂ 18 LITRoS

UNIDADE 100 100 30

90. UNIDÁDE 100 100 30 230

IINIDADE 50 30 180

LATÁ 100 80 z0 200

93
IPERMEABILIZANTE FACHADA 3,6 TITROS
ESPECIFICACÃO: LATÁ 3,6 LITROS

LATA 100 80 2to

94 JANELA ALUMINIO COM GRÂDE lOOXlOO UNIDADE 50 30 6 86

,ANELA DE coRRER EM ALUMÍNro 1oo x 120 cM (A x L)
ESPECIFICÂÇÃO:2 FLS, SEM BÂNDEIRA, ACABAMENTO ÂCET OU

BRILHÂNTE, BATENTE/RTQUÁDRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM

GUÁRNICAO

UNIDÂDE 30 30 2 62

IANELA DE coRRER EM ALUMÍNI0,120 x 1s0 cM (A x L),
ESPECIFICÂÇÁO;4 FLS BANDEIRA cOM BASCULA, ACABAMENT0
ACET OU BRILHÂNTE, BATENTE/REOUADRO DE 6 A 14 CM, COM
VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR

UNIDADE 30 30 64

97 loELHo pvc, soLDÁVEL, coM BUCHA DE LATÁ0,90 cRÁus
ESPECIFTcAÇÁo, z5 MM x 3/4", pARÁ ÁGUA FRIA pREDIÂL IJNIDADE 100 100 10

98. ]OELHO, PVC SOLDAVEL,45 GRAUS

EspECrFrcAcÁo, 2s MM, PARA ÁGUA FRrA pREDrÀL UNIDADE 100 100 20 2?0

IOELHO, PVC SOLDÂVEL,45 GRAUS, 32 MM
I..<PECIFICAÇÁo: PARA ACUA FRIA T,REDIAL

UNIDADE 150 30 380

It{ ETRO 800 500 1380

KIT poRTÂ PRoNTA DE MADETRÁ, FoLHA MÉDrA INBR 15930) DE
600 x 2100 MM
ESpECIFtcÂçÀor ou 700 x 210ú MM, DE 3s MM Â 40 MM DE

ESPESSURA, NUCLEO SEMI.SOLIDO (SARRÁFEADO), ESTRUTURÁ
USINÁDÂ PARÁ FECHADURÀ CAPA LISA EM HDF, ÂCABÁMENTO
MELAMINICO BRANCO IINCLUI MÁRCO,ALIZARES E DOBRADICAS

UNIDADE 50 50 04 104

KIT PORTA PRONTA DE MÂDEIRA, FOLTIA PESADA INBR 15S30) DE
900 x 2100 MM
ESPECIFICAÇÁ0: DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO
SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ÁCÁBAMENTO MELAMINICO BRANCO
(INCLUI I!,íÂRCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHÂDURÂ EXTERNA)

UNIDADE 04 04 02 10

103. LAMP TUBOLAR LED 18W 65OOK 12OCM BIVOLT UNIDÁDE 300 100 10 410

LAMPÁDA LED 15 W BIVOLT BRÂNCA
ESPECIFICAçÀO: FORMATO TRADICI0NÂL
TEMPERATURA DE COR BRANCO FRIO

(BASE 827)

LAMPADA LED 4OW SOQ 827

UNIDADE 400 100 t0 510

105. UNIDADE 150 100 10 260

LÂMPADA LED sow soe Ez7 UNIDADE 400 100 l0 5r0

LAVATóRro DE LouÇA BRANCA, coM coLUNA, DTMENSóES *44 x
3s* cM rLxc)

UNIDADE 30 20 02 s2

108
LAVATóRIo DE LouçA BRANCA coM coLUNA, DlMENsoEs r54 x
44* CM tL X C)

UNIDADE 30 20 o? 52

109 I,AVATORIO PLASTICO

LIGA FIXA 2O I(G

LIXA D'AGUA EM FOL}IA GRAO 1OO,\ 15OO

UNIDADE 30 10 02 42

110. SACO 150 100 30 2Íla

UNIDADE 500 350 t0 u6t)

UNIDADE 1S00 20 4020

LIXA PARA FERRO 036 À 320 UNIDADE 400 200 20 624r 13

300

30

60

230

100

I 30

I

I

210

200

80

104.

2500

lsa,Es 4t 2o 'Poro qoe t<úos veio!11. ê saiba$ . a fiào do SÍNHOfl lez Áto '
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114

r15

116.

\IASSA PLASTICA COM CATALIZACOR lOOOG

-lI. MASSA PVA 2OKG

124

126.

tzg.

r29

t12

136.

137

139

140

METALON CALVANIZADO 16 X ]6 PARÁ ESTRUTURÁ FORRO PVC

COMPRIMENTO 6 METROS

iRF]L AÇO ESTRUTURÁL EM "U" SIMPLES

LUMINARIA DE EMERGENCIA 3O LEDS, POTINCIA 2 W BATERIA DE

LITIO
ESPEcIFIcAçÂo: AUTONoMIÂ DE 6 HoRÁs

UNIDADE 100 04 t44

UNIDADE 150 05 235

LUMINÂRIÂ EMBUTIR QUADRÂDA LED 24W 127l220V UNIDADE 100 80 06 186

117
MÁNTA ASFALTICÂ ELASTOMERICA EI!4 POLIESTER 3 MM
ESPECIFICAÇÃo. TIPO III, CLASSE I], ÂCABAMENTO PP (NBR 9952)

METRO 04 184

118. MANTA TERMICA 2 FACES CONFOR'ÍO TERMICO ROLO 5O METROS

MASSÁ ÂCRILICA 2OKG

ROLO 30 06 56

UNIDÂDE 300 300 04 604

UNIDADE 80 60 146

UNIDADE 400 z0a 0í, 606

122. ITNIDADE 400 10 1010

123.
MICTORIO INDI\,'IDUAL
ESpEcrFrcAçÁo: stFoNADo, VALWLA EMBUTIDÂ, DE LouçÂ
BRÂNCA, SEM COMPLEMENTOS - PADRAO ALTO

UNIDADE 30 20 04

PARÂFUSADEIRTq BATERIÀ 18V CSB180-LI

PÁRAFUSO ÂUTO BROCANTE 1/4 12X3l4 ZINCADO

UNIDADE 06 02 01 I
UNIDADE 4000 2000 50 6050

PARAFUSO CHAVE PHILLIPS 4,0X35 UNIDÁDE 6000 4000 10050

t27
PARAFUSO DE AÇO ZINCADO CO[4 ROSCA SOBERBA
ESPECIFICÁÇÂo. CÁBEçA CHÂTA E }..ENDA SIMPLES, DIAMETR0 4,2
MM. COMPRIMENTO ' 32' MM
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA
FIXAR PECA SANITARIA
IspEcrFIcÂçÀ0, INCLUT poRcA cEcA, ARRUELA E BUCHA DE NyLoN
TAMANHO S,B

U}iIDÁDE 3 000 2000 50s0

UNIDADE 200 100 :t0

PARÂFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR
PEcA SANITÁRIA,
ESPECIFICAÇÃO: INCLUI PORCA CEGA, ARRUELÁ E BUCHÁ D[ NYLON
TAMANHO S-IO

KIT 100 20 420

130
PARÁFUSO, ÁUTO ATARRACHANTE, CABEçA CTIATA FENDA
srMPLEs, 1/4ô t6,3s MMI x zs MM

I{IT 30 10 1Í)

131
PEDRA BRITADA N, 1 (9,5 Â 19 MM) POSTO

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
METRO
cúBrco 900 50 195 0

PEDRA BRITÁDÁ N, 2 (19 A 38 MM] METRO
cúBrco

900 500 1450

200 100 2A 324

PERI.IL DE ÁLUMÍNIO ANODIZÂD0 QUILO 30 20 5 55

PIso EM CERÂMIcA ESMÂLTÁDA EXTRA
ESPECIFICAÇÂO: PEI MAIOR OU IGUÁL A 4, FORMATO MENoR oU
IGUAL A 6OX6O

METRO

QUADRADO
200 0 1000 10 3010

PISO EM CERÁMICÁ ESMÂLTÂDA
ESPECIFICTÇÁo: CoMERCIAL (PADRÂo POPULAR], PEI MÂIoR oU
IGUALA 3, FORMÂTO MENOR OU IGUALA 32X60

MFTRO

QUÁDRADO
1400 1000 2A 2420

PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRÁ FOLHA MEDIA (NBR 15930)
DE BOO X21OO MM
EspEcrFrcAÇÀo, DE 35 MM A 40 r\,rM DE EspESsuRÀ NUCLEo sEMl-
SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACÂBAMENTO
MELAMINICO EM PÂDRÁO MADEIRA

30 20 10 60

PORTA DE ENROLAR MANUAL CO}íDLETA
ESPECIFICAÇÂo. PERFIL MEIÂ cANÁ cE6A, EM ACo GÁLVANIzADo
NÁTURÁL, CHÂPÁ NÚMERo 24 tsEM INSTALAÇÁo]

UNIDADE 10 10 4 24

PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 60O X 21OO MM
ESpEcrFrcAÇÁo: DE 35 MM À 40 ríM DE EspEssuRÁ, NUCLE0 SEMI-
SOLIDO (SARRAFEADO], CAPA FRISADA EM HDF, ÁCABÁMENTO
MELAMINICO EM PÁDRÂo MADEIRA

UNIDÂDE 30 15 5 50

PORTA PAPEL HIGIENICO INOX

PREGO 12X12 COM CABECA

PRECO DE Aç0 P0LIDO COM CABECA 18 X 27 121/4 X 12)

UNIDADE 40 40 5 85

141 QUILO 100 80 10 190

142 100 80 10 190

QUILO 60 6 726

l'dios 4l2o 'Parc que todcs vqam. e soibçt . o ü1dô do SSNHOâ Íc; /sto

Rua da Rio vermelho o 01- Centro - km 1oo, CEP: 68S24-ooo - Eldorado do Cârêjás/PA

119.

40

I luuwenre rueurrn REDoNDA LED 24 w 80

100 80

20

600

50

50

330

300

30

1000

50

UNIDADE

135.

UNIDADE

138.

QUILO

r:. I eneco oe eco eolrDo coM cABEÇÁ tTxzt(2xtt) 60
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148.

151.

153.

155

158

t62

167

174

17 6.

sOLUÇÂo PREPARADoRA / LIMPAD0RA PARA TUBos E CoNEXÔES
DE FRASCO COM 1 LITR

SOQUETE DE BAQUELITE BASE E2 ' PÂRÁ LAMPADAS

SOQUETE PORCELANÂ ADAPTADOR E27lE4O

SOQUETE RECEPTACULO PORCELANA C/ BORNE E27

pREco DE AÇO poLrDO CoM CABEÇA 18X 30 (2 3/4 X 10) QUILO 60 60 124

145 PREGO DE AçO P0LIDO C0M CABECÂ 19 X 36 (2 1/2 X 10) 100 u0 10 190

146 PREGOTELHEIRO lS X 36 5OOC 60 50 6 116

147
QUADRO DE DISTRIBUICÂO COM BARRAMENTO TRIFÂSICO
ESPECIFICAÇÂo. DE EMBUTIR, EI, CHAPA DE AÇo GALVANIZÁDo,
PARA 12 DIS]UNTORES DIN, lO(] A

QUADRO DE DISTRIBUIÇÂo CoM BARRÁMENTo TRIFASICo, PÂRA 24
DIS]UNTORES
ESPECIFICAÇÂO: DE EMBUTIR. EM CHAPA DE AçO GÁLVÂNIZÂDO,
PARA 24 DIS]UNTORES DIN, 1OO A

UNIDÂDE 60 30 5 95

UNIDADE 80 20 2 102

749
RÁLO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 1OO X 50 MM, COM CRELHA
REDONDA BRÁNCA

UNIDADE BO 6 1t,6

150 REBITB DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO (1KG . 1025 UNIDADES) QUILO 2A 5 55

REBOLO ÂBRASIVO RETO DE USO GERAL 6RÁO 36, DE 6 X 3/4 "

TDIAMETRO XÂLTURAI
UN]DADE 200 100 6

REGISTRO GAIETÁ COM ÂCÁBAMENTO E CANOPLA CROMADOS,
STMPLES,BTToLA 1 1/2 " tREF
REGISTRO PRESSÂO BRLrtO EM L/ÍAO FORJADO, BITOLA 3/4 " TREF
l4l4)

UNIDADE B(] s0 6 i36

UNIDADE 80 60 6 146

154
RXCISTRO PRESSAO COM ÁCABAMENTO E CANOPI-A CROMADA

ESPECIFICAÇÁ0: SIMPLES, BITOLA 1/2 " IREF 1416)
UNIDADE 80 4 144

RE]UNTE CIMENTICIO PACOTE 2000 1000 50 30s0

RELE FOTOELETRICO UNIDADE 250 150 10 410

REPARO CABECOTE PARA RECISTRO 3303

REPARO CABECOTE PARA REGISTRO 3305

UNIDADE BO 60 4 144

UNIDADE 80 60 4 144

UNIDADE 40 6 96

R0DÀPE EM GRANIT0 E=2CMlH=BCM

SABONETEIRÂ BRÀNCÂ

METRO

QUADRÁ
30 60 10

161 UNIDADE 50 50 I 108

SEIXO LÁVADO METRO 200 100 10 310

SELADoRAcRiLIco opACo pREMI:rM INTERIoR/ExrERIoR
ESPEcIFIcÁÇÁo. LATA DE 2O LITROS

LATA 200 200 8 408

t64

SENSOR DE PRESENCA

ESPECIFICAçÁO; BIVOLT DE PARE^DE COM- FOTOCELULA PARA

QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA ]ITAXIMA *1OOOI W USO

INTERNO

UNIDADE 400 200 2A 620

165 stFÁo EM METÁL cRoMAD0 pARÁ ptA 0u LAVATóRIo, 1 x 1.1/2 "

srFÁo púsrrco rrpo copo PARA'I ÁNeuE, 1.1 /4x 1.112"

SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 C

UNIDADE 100 100 6 206

UNiDADE 40 I 64

UNIDADE 100 100 10 210

168. SOLDA EM BARRA DE ESTANHO.CHUMBO 5O/50 QUILO 80 100 6 186

769
SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO
ESPECTFTCAÇÁo, ToDAS AS CoRES COMUM, L= *15+ CM, E= +2* CM,

CORTE RETO
METRO 60 40 B r08

UNIDADE 40 20 9 69

UNIDADE 300 200 20 520

400 10 610

173 400 200 10 610

t74.
SUPORTE MÁO,FRANCESA EM ACO

CAPÁCIDÁDE MINIMA 7O KC, BRA}]CO
AEAS IGUÂIS 40 CM,

100 80 184

17\ SUPORTE PARA MANGUEIRAS PVC I]NIDADE 50 20 76

SUPORTE, SOQUETE
FLUORESCENTE

(RECEPTÁCULo) PARÁ úMPADA
UNIDADE 150 100 I 258

UNIDADE 30 20Ll7

l3oios 4t 20 'pata que tc<lôs vdo . e saibaú o moo do SENHOR Íez istô
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163.

QUILO

PACOTE

100

30

306

60

r59. REPÁRO CABECOTE PÁRA RE6ISTRO 3306 50

160. 100

20

UNIDADE 200

UNIDADE

UNIDADE 4

6

TALHADEIRA CHATA 10"
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TANQUE DUPLO FIBR.A 1,4OX6B

TARRACHAS PÂRA TUBOS DE PVC DE 1"

r82

TELA DE AÇO SOLDADA CALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA
:i(IECIFICAÇÃO: FIO D ='1,20 A 1,;,0* MM, MALHA 15 X T5 MM, [C X

':0 x 10,5* cM

TELA Q138 LAJE 1OCMX1OCMX4,ZMM 2,45X6M

190.

-.1L

195
TINTA PVÁ 16 LITROS
ESPECIFICA LATA 16 LITROS

TINTA SEMI BRILHO 18 LTS

TOALHEIRO QUADRÁDO METAL

198

TORNEIRA CROMÂDA DE MESÂ P,IRA LAVA
119s)

RIO, BICA ALTÁ (REF

IORNEIRA CROMADA SEM BICO PÂIIA TANQUE 1/2 " OU 3/4 "

203

206.

!0?

?11

2t3

178. UNIDADE 30 20 6 56

179 TANQUE TRIPLO FIBRA 165X055

TÁRRACHAS PARA TUBOS DE PVC DE 1 1/4"

UNIDADE 40 40 I BB

UNI'DADE 15 4 39

UNIDÁDE 20 L5 39

TARRACTIAS PÂRA TUBOS DE PVC DE 1/2" UNIDADE 20 15
6

41

TARRÁCHAS PARA TUBOS DE PVC DE 3/4" UNIDADE 20 15
6

41

184.
TÊ S0LDÁVEL, PvC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA ÁGUA FRIÁ PREDIÂL

INBR 56481
UNIDADE 250 50 550

METRO 50 50 5 105

METRO 50 30 10 90

787
TELHA cERÁMrcA Tlpo PLAN, stMpLEs, NÂo RESINADA,
C0MP=41CM,28 UN/M'z

UN]DADE 2 0000 15000 10000 45000

188. TELHA RESIDENCIAL ONDULADA (2.44X1,10M] 5MM UNIDÁDE 150 100 3s0

UNIDÂDE 100 75 185

TELHA BRÁSILIT 2,44 X 1,TO CM UNIDADE 2 000 1000 30 3030

TELHA BRASILIT 2,44 X 0,55 UNIDÁDE 1000
30

3030

192 TIl0L0 0B FURos 9x19x19cMNoRNÍÁLIZAD0 (33 p/M1 UNIDADE 50000 10000 80000

TINTA ACRILICA PREMIUI\4, COR BRÂNCO FOSCO

ESPECIFICÂcÁO: LATA DE 18 LITROS
LÀTA 200 150

50

194 TINTA ESMALTE 3,6 LTODASAS CORES 300 200 20 5ZA

LATA 300 200 20

LÁTÂO 124 80 5 205

UNIDADE 40 30 6

UNIDADE 200 100 20 324

199 TOMADA 2P+T 104, 250V (APENAI; M0DULo)

TOMADA 3P, 250V, 2OA

t]NIDADE 100 100 10 270

200 UNIDADI 100 10 180

100 60 6 766

UNIDADE 200 100 2A 320

TORNEIRA PLÁSTICA PARÂ TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA
MÂNGUEIRA

UNIDADE 200 100 2A 320

204 TU80 CoLEToR DE ESGoTo PVC,lEr, DN 110 MM (NBR 7362) 400 300
50 750

205. TUBO DE DESCARGA EM PVC.4OMI\,í

TUBO PVC PARÂ REDE COLET,ESGOTO, IEI, D= lOOMM

100 {t0 10 190

200 100 8 308

TUB0 pvc sÉRtE NoRMÁL, DN 75 MM, PARA Escoro PREDIAL [NBR
s688)

I]NIDADE 300 200 10 510

208.
TUBo PVC sÉRIE NoRMÁ1, DN 5O MM, PARÁ EscoTo PREDIÁL [NBR
s688) 80 100 20 200

209
TUBo pvc, SÉRIE R, DN 100 MM, pÁRA Escoro ou ÁcuÁs pluvtÁts
PREDIAIS íNBR 5688I UNIDADE 150 100 10 260

IJNIDADE 200 100 308

I" ÀLWLA EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1,1/2 " SEM LADRAO

UNIDADE 6t) 50 I llu

UNiDÂDE 100 20 I 724

UNIDADE 250 100 10 360

214 METRO 300 300 63t)ZINCO ALUMINIO 1,2OCM PARÁ FÁZER CALHAS E RUFOS

20

I

I

183.

250

100

ree. 
I 
rnrNren soll,rNTE s LrrRos 10

2000

20000

193. 400

LATA

I 
roueol zn * r.lr,rr, DE EMBUTTR. 10 A. coM pLÂcA Ell pvc

10

UIiIDADE

TINIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

zro. 
I 
ruso evc. sor-oAvEl. DN zs MM, ÁGUA FRIA (NBR.5648) I

I 
runo rvc, sololvel, DN 32 MM.ÂGUA FRrÁ (NBR,s648)

I vnlwln cnne rnrquE E PrA Pvc

30
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5,1, Os produtos/serviços serão requisitados de conforme a competente ordem

de compra/serviço espedida pela CONTRATANTE e deverão ser prestadase/ou

entregues na sede do município;

5.2. A CONTRATADA, DEVER/í ENTREGAR OS PRODUTOS/SERVIÇOS.

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

controle e administrâção do contrato decorrente do processo de licitação, no caso, das

Secretarias solicitantes, através de servidores da Unidade Administrativa em questão,

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

conferidas as especifical:ões e quantidadesdos 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 satisfatóriâs;

5.5. O recebimento se efetivará nos seguintes termos:

5.5.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos

produtos e/ou serviços com a especificação.

5.5.2. A entrega dos itens solicitados deverão ser entregues em 72h a partir da ordem

de compra.

6.í. Os pagamentos devidos serão realizados após a entrega dos

produtos/execuçào dos serviços.

6.2. A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descrição do objeto e

quantidade discriminada e acompanhada da requisição dos mesmos.

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

contratada, ficando a mesma ciente de que as certidões apresentadas no ato da

contratação deverão ser renovadas no prazo de seus vencimentos.

7,1- a partir de sua data e

assinaturas prorrogável nos termos da legislação Vigente.

lsoias 4Lzl'Potc que todos vdaat e saibarn o fiào ég SENHOR {ez islo '
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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

requisiçóes e especificações deste TERMO DE REFERÊNCIA, a partir da solicitação

âtravés de ordem de compra/requisição do Setor solicitante.

8.4. Responsabilizar-sr: pela saúde dos funcionários, encargos trâbalhistas,

previdenciários, comerciais, fiscais, quer municipais, estaduais ou federais,bem como

pelo seguro para garantia de pessoas e equipamentos sob sua responsabilidade,

devendo apresentar, de imediato, quando solicitados, todos equaisquer 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 empre- gados 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 forma- lidades

exigidas pelas Leis Trabalhistas, Sociais e Previdenciárias.

8,7. Providenciar afastamento imediato, das dependências da sede da

CONTRATANTE, de qualquer empregado cuja permanência seja por ela considerada

inconveniente.

8.8. Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus

empregados, no desempenho dos serviços obieto do presente Contrato.

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

que a represente, integralmente, em todos os seus atos.

8.10. Apresentar, no caso de pessoa .jurídica, a cada pagamento, quando houver

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

8.í 't. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas.

8.12. Não prestâr declârações ou informações sem prévia autorização por escrito da

CONTRATANTE a respeito do presente contrato e dos serviços aele inerentes;

8.í3. Realizar os serviços com pessoal, seus empregados, devidamente capacitados

lsaios 4t 2o 'Poro qte todos ,qaín. e soíbarn . o fiào do STNHO? {ez ista '
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e registrados segundo as normas da Lei ou terceiros devidamente contratados e

habilitados pela CONTRATADA;

8.14. Manter equipe técnica para a prestação dos serr;iços, assistência técnica e

manutenção, durante o prazo de execução dos serviços;

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

8.16. Indenizar quaisquer danos ou preiuízos causados à Prefeitura ou a terceiros,

por ação ou omissão no íornecimento do presente Contrato.

8.17. Prestar as informações e esclarecimentos sempre que solicitados pela

Contratante.

9.1. Responsabilizar-se pela lavratura do contrato ou outro instrumento substitutivo

se for o caso, com base nas disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações.

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

9.3. Acompanhar, cont-rolar e âvaliar a prestação, através da unidade responsável por

esta atribuição.

9.4. Zelar para que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigações

assumidas com a Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de

habilitação e qualificação exigidas na prestâção.

9.5. Serão considerados para efeito de pagamento os serviços efetivamente

executados pela Contratada e aprovados pelo setor responsável pelorecebimento.

í0.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da

licitação e da contratação é aquela prevista neste Termo de Referência.

TIAGO PEREIRA Assinado deforma

cosrA:ooe1 e42 iifl:i11"'''ooo
6247 cosÍ A:oosis426247

Responsável legal
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ANEXO ! - PROPOSTA DE PREçOS (MODELO)

-,. c gLErRôNtco Ns »o«/2ozz-sRP
'.'uÍ)LtcAt ---- / ---- /2OZZ, ÀS ---H----t"fl N (----) HORAS.

r,JCAL: PREFEITURA MUNCIPAL DE F

IDENTIFICA ÃO DA PROPONENTE

INSC. EST,:
.I ?TANTE PELO SIMPLES? SIM N
, .tÉRE
BAIRRO:

BANCO DA LICITANTE: CONTA BAN DA LICITANTE:
.I!] D,A AG CIA:

DESCRIç]IO MARCÁ

1.
TOTAL POR EXTENSO:

A empresa declara que:

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

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

. r ralagens adequadas.

2 Validade da proposta: 

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

desse processo.

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

, ,ri)anheiro ou parente até terceiro grau.

uf, e ainda cônjuge,

5 Que o prazo de inicio da entrega de 72 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,

__ /uÍ todos os equipamentos serão avaliados, sob pena de devolução de não aceite, caso não atenda a

,;lo do termo de referência do referido edital ou de má qualidade.

I,OCAL E DATA

CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

OBS. serão desclassificadas as propostas que apresentarem cotações contendo preços excessivos, simbólicos, de valor zero ou
:i.>:equíveis, na forma da legislação em ligor, ou ainda, que ofereçam preços ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais

i:Ites.

lscics 4t zc 'Porc qae lo.los vejan| e soíbam o moc tia SEN||OR fe! jto
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dias.

NOME DE FANTASIA
RÁZÀO SOCIAL:
CNPI:

CIDADE:
CEP: E-MAIL
TELEFONE: FAX:
CONTATO DA LICITANTE: TELEFONE:

QUANT. UNIDADE
VALOR

UNITÁRIO
R$

VALOR
TOTAL R$

I
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ANExo r - DECLARAçÃo pE suluçÃo Às coNDrçÕEs ESTABELEcTDAS No EDTTAL E DE rNcxrsrÉncn oE
FATos SUpERVENIENTES tMpEDITlvos DA HABTLITAçÃo

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

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

, rranente, CNPJ

e;rabelecidas no edital acima citado e que acatârá integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo

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

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

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

. . .onprometa a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, parágrafo Ze, e arÍigo 97 da lei ns 8.666, de

21 de junho de 1993, e alterações subsequentes.

em, _de _2022.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

lsdias 4120.'Poto q.re toclos vejom e saibam a mao do SíNHa? Íez Éto '
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ANExo III - MoDELo DE orcraneçÃo Nos rERMos Do INCISo xxxIII Do ARTIGo 7a DA
CONSTITUI O FEDERAL

pr.EcÃo nrrnôNrco No xxxx/z022-sRp

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

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

(data)

I 
observação: em caso afirmativo, assinalaÍ â ressalva acimâ.

lsajos 4! zo 'poíc aüe tôdcs vqofi e sêlbatn, . a nloo do S€NHOR Ía! tsto '
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inscrito no CNPI no ...................-....- por intermédio de seu representante legal o(a) sr(a)

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

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

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

emprega menor de dezesseis anos.

(representante legal)
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ANExo rv- oucmnlçÃo nE EranonaçÂo TNDErENDENTE DE pRoposrA. (MoDELo)

pREcÃo ELEtnôulco trtn xxxx/z0zz-sRp

' rl.ntificação completa do repres€.ntante da licitânte), como representante devidamente constituído de

r:i:ação completa da licitante), para flns do disposto no edital de licitação: pnfcÃO fLfTnÔNICO No

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

A) A proposta apresentada para participar do PREGÃO nlffnÔntCO Ns XXXX/2022-SRP, foi elaborada de

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

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

, ii'fRÔNICO Ns XXXX /2O22-SRP, por qualquer méio ou por qualquer pessoa;

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

não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participânte potencial ou de fato do PREGÃO

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

r'\ r)Ile não tentou, por qua]quer meio ou por qualquer pessoa, inÍluir na decisão de qualquer outro participante

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

,-..1àção;

D) 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

, frncial ou de fato do PREGÂO ELITRÔNICo Ne xxxx/2022-SRP antes da adjudÍcação do objeto da referida

-yào;

E) Que o conteúdo da proposta apresentada para pârticipar do PREGÂO ELETRÔNICO Nq XXXX/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

E) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações

:. i,imá-la.

REPRESENTANTE LEGAL

lsaios 4t 20 'Poío que lodos vdam e saíbam . o fida ,3o SENEOR íez /sta '
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ANExo v - DECLARAçÃo Do poRTE DA EMPRESA (MICRoEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUEN0 P0RTE)

:,io sLurRÔNrco Ns xxxx/2022-sRP

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

nq [I\XXX], neste ato representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da carteira de identidade

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

. )'r)resa ou empresa de peqneno porte, nos termos do art. 3e da lei complementar ne 1,23 de 14 de

r.-rio de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em

nenhuma das vedações legâis impostas pelo § 4a do art. 3e da lei complementar ne 123 de 14 de dezembro de

2006.

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

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

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

3a da lei complementar nq 123/06 alterada pela LC 147 /2014.

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

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

:,'s vedações legais impostas pelo § 4Ír do art. 3q da lei complementar ns 123/06 alterada pela LC 1,47 /2014.

,,uservaçõeS:

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

I 23, de l4 de dezembro de 2006;

. a não apresentãção desta declaração será interpretada como não enquadramento da licitânte como me ou EPP,

r.r rrs da LC ne 123 /2006, ou a opção pela não utilização do direito de tratamento diferenciado.

LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME E ASSINATURA DO CONTADOR
(NO CASO DE ME E EPPJ

CPF: X/ü.DO(.XXX-/ü
CRC:

haios 4! 20 'paro qre todos vejorn e soíbam o móo do SENI,OR &: /sto '
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ANEXO VI - D O DE IDONEIDADE

Ao REDrctR A eRESENTE oEcr,annÇÃ0, o pRopoNENTE onvpru( urrrtzaR ronuulÁRro coM TTMBRE DA
PROPONENTE.

:çí,o rlrrnôNICo Ne xxxx/z022-sRP

PREFEITURA MUNICIPAL DE F

OIAJ PREGOEIRO[A) E EQUÍPE DE APOIO.

, --esa .............................., inscrita no CNPI ne por intermédio de seu representante legal o

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

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

'rln â administração federal, estadual e municipal.

EM, 
-DE 

-DE 

2OZZ

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)
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ANExo vrr - DECTARAçÃo DE cuMpRrMENTo Dos REeursrros DE HABTLTTAçÂ0. (MoDELol

PREGAO ELETRONICO N9 XXXX/Z02 Z-SRP

..................(razão social da empresa), CNPI ne , localizada à ...................

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

Certame licitâtório na PREFEITURÁ MUNICIPAL DE 

-/UF 

- PREGÃO ELETRÔNICO N9,ÃXXX/2O22-

SRP

EM, DE DE2O22

(ASSINATURA DO RESPONSAVEL E CPFJ
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ANEXO VIII DECTARA o on nÃo vÍrrlculo coM óncÂo púerrco

A empresa , portador do CNPJ 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

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

EM, 
- 

DE DE2022,

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF]

,aoics 4t2o. 'P<rÍa qae tcdos vqofi. e *iba$ .. a fioo do SÉNHOR íer $to '
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ANEXO rX MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS DE PREçOS Ne

PREGAO ELETRONICO NA

Aos _ dia(s) do mês de _de dois mil e vinte e dois, O Município de Eldorado dos Carajás, através da

Drefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás, nos termos da Lei a666/93 Leine 10.520,de 17 de julho de 2002,

rrr; D.O.U. de 18 de julho de 2002, Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019, decreto Ne 7.892, DE 23

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

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

REGISTRO DE PREÇO PARA CON'TRATAçÂO DE EMPRESA PARA AQUISIçÂO DE MATERIAL DE

CONSTRUçÃO, ELÉTRICO, HIDRÁIILICO E PINTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA

,:'\ICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAçÂO E MEIO AMBIENTE, E DEMAIS

SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM AS ESPECÍFICAçÔES CONTIDAS NESTE TERMO DE

REFERÊNCIA. tendo sido os referidos preços oíerecidos peia empresa[s) cuja[sJ proposta(sJ foi classificada(s) em

primeiro lugar no certame suprâcitado.

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

r rs âpenas as quantidades sollcitadâs pela Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás, de acordo com a

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

C.N.P.l. no nO(XXXXXXXXXXXX, representada neste ato pelo(al Sr(a).

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, C.P.F. nq XXXXXXXXXXX e R.G. nq XXXX§XXXXXXXXX.

ITEN DESCR./ESPECIF.

C USULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREçOS

isoios 4t 20 'Pdro que tgdosvejoír e soibofi o mào do SENHaP Íez lsLo
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QUANT. VL. UNITUNID. VL TOTAL

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

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

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

..endo 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 dâ assinâtura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o compromisso de

- ,rd.er, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as

-r.:s estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de

q uaisquer de suas cláusulas.

CúUSULA TERCEIRA . DA UTILIZAçÂO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

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

''irinal que não tenha pârticipado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que

iricnte comprovada a vantagem.
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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 interesse junto ao Contratante, para que este

.i,;e os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

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

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

desde que este fornecimento não prejudique as obrigaçôes assumidas com o Contrâtânte.

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

- .r cinquenta por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

. , agrafo 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, independenternente do número de órgãos não participantes que aderirem.

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

-.-oimento, o local e o prazo de entrega do matéria deverão ocorrer em de imediato corridos acordo com as

especificações 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

,. ;lxecutadas 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 15e (décimo quinto) dia útil do mês subsequente,

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

1 .1 0s pagamentos serão realizados de acordo com o cronograma de desembolso (fisico-financeiroJ determinado

r.rrLura Municipal de Eldorado do Carajás, em se tratando de empresas declaradas como ME ou EPP no

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

disponibilidade orçamentária.

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

'om as Fazendas Federal, Estadual e Municipal e relativa à Seguridade Social [CND), ao Fundo de Garantia por

-,.;po de Serviço (FGTSJ e à fustiça 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

desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.

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

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

5. Nenhum pagamento será efetuado à Iicitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
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.,, sem que isso gere direito à alteraçâo dos preços, ou de compensação financeira por atraso de

Pagamento.

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

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

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

. ll-'ma parâ tânto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo Prefeitura Municipal de

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

seguinte:

EM=txNxVP

^:-Ce:

- . r( argos moratórios;

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

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:
'- ''' /365 => t = (6/t00)/365 => I = 0,0001644

, , r rentual da taxa anual = 60/0.

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

CúUSULA sExTA - DAs coNDTçÔEs DE FoRNECIMENT0

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

serviços.

U lbrnecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA . DAS PENALIDADES

',1:r inexecução total ou parcial do obieto do Pregão Eletrônico para Registro de Preços, a Administração da

jr!idade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes sanções:

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

legal da contratada estabelecendo c prazo de 05 (cincoJ dias úteis para que a empresa licitânte apresente

iustificativas para o atraso, que só serão aceitas rrrediante crivo da Administração;

, ultâ de O,lo/o (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações

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

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

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

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

.rnbargo de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do
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objeto o qual foi registrado os prazos.

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

' :. 1 anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes

.-unição ou até que seia promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a

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

entregar a documentação exigida para o certâme ou âpresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da

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

, iridôneo ou cometer fraude fiscal.

,,.rágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser

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

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

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

,,,iDonderá 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 serâo obrigatoriamente registradas iunto ao cadastro de fornecedores da

entidâde 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.

''!ULA OITAVA - DO REATUSTÁMENTO DE PREÇOS: Quando, por motivo superveniente, o preço registrado

.). riar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:

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

mercado;

8.2 Frustrada a negociação, liberar o contratado do compromisso assumido;

. .,',ocar os demais classificados para conceder igual oportunidade de negociação.

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

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

8.5 Liberar o contratado do comprcmisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as

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

:-, Convocar os demais contratados para conceder igual oportunidade de negociação.

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

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

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

restabelecer as condições originalmente pactuadas.

-,,'rsão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigênciâ da Ata, desde que a parte interessada comprove a

.r.]rrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretámente, em

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

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

memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

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

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

. t:s decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de

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

prazo de um ano.

8.12 Não será concedida a revisão quando:

P 13 Ausente a elevação de encargo: alegada pela parte interessada;

,,rntô imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido ântes dâ formulâção da proposta definitiva

,. -.pós a finalização da vigência da Ata;

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

interessada;

Í1.16 A pârte interessada houver incorrido em culpa pelâ majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse

.:-!:U, a previsibilidade da ocorrência do evento.

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIçÔES DE RECEBIMENTO DO OB'ETO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

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

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

nela contratante.

. ágrafo 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:

P:,rvisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade dos serviços ou

-(,in as especificações constantes da proposta da empresa.

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

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

úteis após o recebimento provisório.

|I,ÁUSULA DÉCIMA . DO CANCEIIIMENTO DA ATA DE REGTSTRO DE PREçOS

, ornecedor 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 impossibi]idade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força

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

mercado dos insumos que compõem o custo do serviços.

D^" iniciativa do Ministério da lustiça, quando:

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

mercado;

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

VI. por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justÍficadas;

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

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

de Preços;

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

Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

CI,ÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÂO TaTe equISIçÃo E EMIsSÃo DAs oRDENS DE coMPRA

,, s[Rvlços

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

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

ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante.

: 'IULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACÚSCTMOS E SUPRESSÔES

, :e 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 250lo (vinte e cinco por cento) de acordo

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

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

razão dos respêctivos limites de fornecimento registrados na Ata.

aar-ágrafo 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 4q do artigo 15 da Lei na 8.666/93.

cLÁusuLA DÉcrMA TERCETRA - Dos pREços E L0TES Dos ITENS DE FoRNECTMENTo ou sERvrços

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

Prr'ágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 fdozeJ meses,

, lado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAs oBRIGAÇÕES Do FoRNECEDoR

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.
,] ,IULA DÉCIMA QUINTA . DAS OBRIGAçÕES DA CONTRÁTANTE

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

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(sJ da(s) Nota(sl Fiscal(aisJ/Fatura[s) da contratada, após a efetiva
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3ntrega dos produtos e emissão do Termo de Recebimento.

..- agrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execuçâo do objeto licitado por intermédio do fiscal especialmente

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

CúUSULA DÉCIMA sExTA - DAS DISP0SIçÕES FINAIS

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

1a lugar.

,,,aib Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com obseryância das disposições

constantes das Leis ne 8.666/93 e t0.520 /2002 e demais normas apiicáveis.

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

indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.

I -á?r-afo Terceiro: As questões rlecorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas

,.r, itrâtivamente, serão processadas e julgadas no foro dâ cidade de Eldorado dos Carajás, com exclusão de

qualquer outro.

E, por estârem assim, justâs e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma,

na presença das testemunhas que tarnbém o subscrevem.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CARAIÁS
CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
cNPl N'_._._/_-_

CONTRATADA
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ANEXO X MINUTA DE CONTRATO

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

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

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

inscrita no CNPJ (MF) sob o n.e estabelecida doravante denominada

simplesmente contratada, neste ato representada por , portador da Cédula de ldentidade n.s

e CPF (MF) n.e 

- 

celebram o presente contrato, do qual serão partes integrantes o

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

contratada às normas disciplinares rias Leis na 8.666/1993 e 10.520/2002, Decreto 10.024 de 20 de Setembro de

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

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 O presente contrato tem como ob.iero: slsTEMA DE REGISTRo DE PREço PARA CONTRATAçÂO DE

,],1 PARA AQUISIÇÂO DE I}IATERIAL DE CONSTRUçÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E PINTURA, PARA

,..UER AS NECESSIDADES DA SECRETARIÂ MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARI,A DE

ADMINISTRAçÃO E MEIO AMBIENTE, E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A§

ESPECIFICAçÔES CONTIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIÁ.

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

,,,itrato é de R$ 

-

2. Os quantitâtivos 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

pagamento.

3. As despesas oriunda do presente contrato correrãc por conta da dotação orçamentária: Iü)0üXXX)OOü

r .i,JSULA 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.

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

,.l do CONTRATANTE, sem prejuízo de outros serviços autorizados para execução

,-LT.USULA QUARTA - DO AMPARO LEGAL

1.. A lavratura do presente contrato decorre da realização do Pregão Eletrônico realizado com fundamento na Lei

nq 10.520, de 17 de julho de 2002 ena Lei ne 8.666193 Decreto 10.014 de 20 de Setembro de 2079.

CLÁUSULA QUINTA. DA ExECUçÂo Do CoNTRATo

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
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disposições de direito privado, na forma do artigo 54 dâ Lei n.p a.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 55,

...lro diploma legal.

CLÁUSULA sExTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

L. A vigência deste contrato será 
-_/

_à _/ __/_ , contados da data da sua assinâtura, tendo

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

"' ÁUSULA SÉTIMA . Dos ENCARG0S DO COIITRATANTE

r, :o contratante:

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

constantes do obieto;

1.2 - prestar as informações e os esclârecimentos que venham a sersolicitados pelos técnicos da contratada;

_, 1.3 - reieitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as especificaçôes constantes do

t , rexo I do edital do Pregão eletrônicç: n." 

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

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

pregão n.o 

-/ - 
e coníorme cronograma da secretaria requisitante.

1 .6 - atestar as faturas correspondentes e supervisionar o serviço, por intermédio dâ secretaria de serviços gerâis

-. 1tratante.

CLÁUSULA OITAVA . DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

L. Caberá à contratada:

1..1 - responder, em relação aos seus técnicos, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, tais

rJ seguros de acidente;

c) taxâs, impostos e contribuições;

d) indenizações;

eJ vales-refeição;

I ,i aleS-transporte; e

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;
-1..2 - manter os seus técnicos sujeitos às normas disciplinares do contratante quando em trabalho no órgão,

porém sem qualquer ünculo empregatício com o órgão;

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

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

contratânte;

§-ú
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... - 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

nto do contratante;

1.6 - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços

efetuados referentes ao ob.ieto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou

dos materiais usados;

1.7 - refazer os serviços que forenr reieitados no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da

'r açâo;

,.i: - usar a melhor técnica possível para a execução dos serviços objeto deste contrato;

1-9 - submeter à fiscalização do contrâtante de todos os veículos a serem empregâdos nos serviços antes da sua

execução;

I :5 - comunicar à secretaria de infra estrutura e obras do contratânte qualquer anormalidade de caráter

e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

1.16 - manter-se em compatibilidade corn as obrigações a serem assumidas e com todas as condições de

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

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAçÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

1. À contratada caberá, ainda:

. - - assumir a responsabilidadr: 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

i'\-rrecíficâ de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no

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

,inlratânte;

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

originariamente ou vinculados por plevenção, conexão ou continência; e

âssumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos Íiscais e comerciais resultantes da execução deste

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

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

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

aôntratante,

L IUSULA DÉCIMA . DAS OBRIGAçÔES GERAIS
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1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:
- É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do contratante

r rIestação dos serviços, obieto deste contrato;

-.a - 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 ob.ieto deste contrato.

' Arcar com todas as revisões durante a garantia.

.,- ÜSUI,A DÉCIMA PRIMEIRA. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAçÃO

L. 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

.êr-viços, determinando o que for necessário à regularizaÇão das faltas ou defeitos observados.

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

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

medidas convenientes.

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

', I nrinistração do contratante.

:-À DÉCIMA SEGUNDA - DA ATESTAçÃO

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

contratante.

CúUSULÂ DÉCIMA TERCEIRA - DA DESPESA

1. As despesas decorrentes do Íbrnecimento do obieto licitado correrão por conta da Dotação Orçamentária

Própria do(s) Órgãos que compõe a Administração Publica Municipal. X»O«XXXXXXXXXXX

CúUSULA DÉCIMA QUARTA - DO PAGAMENTO

1. Executados e aceitos os serviços, a contratadâ apresentará a 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:

:::1.1-000, para fins de liquidação e pagamento, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque

nominal ao fornecedor, até o 30q (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 apresentada e aceita.

1 0 contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações

,., ir contratâda, nos termos deste contrato.

,. 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.
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5. O prazo de pagamento da execuçâo 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 contratadâ não tenha concorrido de alguma

forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo contratante, entre a data

'ra referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a aplicação da

seguinte fórmula:

EM=lxNxVP

onde:

[À1 = Encargos moratórios;

"iúmero de dias entre a data prevista para o pa8amento e a do efetivo pâgamento;

; = Valor da parcela pertinente a ser paga;

I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

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

365 365

lX - Percentual da taxa anual = 60Á

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

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

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

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

, lIÍ§ULA DÉCIMÂ QUINTA - DA ALTERAçÂO DO CONTRATO

i- O presente contrato poderá ser alterado caso haja interesse da administração, nos casos previstos na Lei n.q

8.666/93, desde que haia interesse de Administração com a apresentação das devidas justificativas.

CúUSULA DÉCIMA sExTA - Do AUMENTo oU sUPREssÂo

I No interesse da Administração do contratante, o valor inicial atualizado deste contrato poderá ser aumentâdo

r,ido ato o limite de 2590 (virrte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos ls e 2e, da

.,-..,t.e 8.666/93.

1.1. - A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou supressões que se

fizerem necessários; e

1.2 - nenhum acréscimo ou supres:;ão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, exceto as supressões

.srltântes de acordo entre âs partes.

CúUSULÂ DÉCIMA SÉTIMA - DAs PENALIDADES

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

suieitará a contratada à multâ de 0,5o/o (zero vírgula cinco por cento) por dia e por ocorrência, âté o máximo de

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

. , , 'rlunicada oficialmente.
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2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a administração do contratante poderá, garantida a

r:rÉvia defesa, aplicar à contratâda as seguintes sanções:

t . i--itência;

multa de 100/o (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto

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

Z-3 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do

CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

I ' declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os

motivos determinantes da punição ou até que sera promovida a reabilitâção 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 e§tará suieita às penalidades tratadas nos itens 1 e

. cláusula:

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

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

rejeitâdo, caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo de 5 (cincoJ dias úteis, contado da data da rejeição;

por recusar refazer qualquer serviço que vier a ser re.ieitado caracterizada se a medida não se efetivar no

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

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

de fornecedores do contratante e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo lV da Lei n"s

8.666/93.

. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente iustiÍicado e aceito pela administração do

contratante, em relação a um dos eventos arrolados ro 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

Administrâção do contratante, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública
'.] ser aplicadas à contratâdir juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem

.,'.iuados.

CLÁUSULA DÉCIMA oITAvA - DA RESCISÂo

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

, q 666/93.

Os casos de rescisão contratllal deverão ser formalmente motivados nos âutos do processo, assegurado o

contraditório e a ampla defesa.

2. A rescisão deste contrato poderá ser:

lsaios 4t.2o 'Púc are toda3 vqoü. e soibatn o ndo da S€NHO? íez istê .'

Rua da Rio vermelho o 01- Centro- km 1oo, CEP: 68524-ooo - Éldorado do Carajás/PA

-i,, iiiit

Silo
., ;arqjár



.F -Ai

Etdtiiâilo
do CarqJás

PREFEITURA DE ETDORADO DO CARAIAS
DEPARTAMENTO DE TICITAçÃO - Cpt,

determinadâ por âto 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 a contratadâ com a antecedência mínima de 30

(trintal dias corridos;

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

'' . iudicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

'ercisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentâda da

. .r[ondade competente.

CúUSULA DÉCIMA N0NA - DA VINCUIAçÃO AO EDTTAL E Á PROPOSTA DA CONTRATADA

1. Este contrato fica vinculado aos termos do Pregão Eletrônico n.e 

-/- 
e aos termos das propostas da

' ,-tratada.

.ÁUSULA VIGÉSIMA . DO FORO

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente,

serão processadas e iulgadas 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 vias de igual teor e

, ,riâ, para que surtâm um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes dâs partes,

contratante e contratada, e pelas testemunhas abaixo.

Eldorado dos Carajás - PA, em _ de 2022

CONTRATANTE CONTRATADA

)
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