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_rllcÍpro DE ELDoRADo oos cana;Ás, ronNa púsLrco, PARA CoNHECIMENTo Dos INTERESSADoS,

..,ü A PREFEITURA MUNICIPAI, neellzeruí LtclrAÇÃo, NA M0DALIDADE PREGÃ0, NA F0RMA
Êr,nrnôurCa, Cou cRtTÉnlo DE JULGAMENTO MENoR PREÇO POR ITEM, NoS TERMOS DA LEI Ne 10.520,

DE 17 DE IULHO DEZOO2, DO^DECRETO Ne 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019, A LEI Ne 8.666, DE 21 DE

IUNH0 DE 1993, E AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL. LEI COMPLEMENTAR NS 123106 E

747 /zot4, sUBsIDIARIAMENTE, rELA LEI Ne 8.666193 E DEMAIS LEclsl,lçÃo, soB As coNDIçÕES
' TELECIDAS NEsrE ATo coNvocarónlo E ANExos.

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

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

DÂTA E HORA DE INICIO DAS
OPO§TAS:

DATA HORÀ LIMITE PARÂ
IMPUG o:

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

SESSÃO PÚBLICA:

LOCAJ,:

VALOR O o

MODO DE DISPUTA

1. DQ,OBI§S' ..ri]i:liil:,. :t:i]itt.,,,,, ,.:,:liil]:.. .lr.'l::::a:t',. . ir]i,ritii, : .,,.,.,...

1.0 objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para CoNTRATAQ{o DE EMPRESA

nARA FoRNECIMENTo DE 50.269,69 LtrRos DE coMsusrÍvrr eARA REcUpERAçÃo or Estnenns

vlctNArs No MUNrcÍpIo DE ELDoRADo Do cARAJÁs-pA coNFoRME coNvENIo DE Ne o32/zozz
pRocEsso Ns z0z1l3oss3z cELEBRADo JUNTo Ao ssraoo oo paRrí.

lsciÇs 4t.2o 'Pcrc que todos tejo esaíbafi. o mõc do SgNlrôâfea /sto .'

Rua da Rioveímêlho o o1-Centro- km 1oo, CEP: 68S24-ooo- Eldorado do CâraJás/PA

ÓRGÂos INTERESSAD0S:
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICiPIO DE

ELDORADO DO CARA]ÁS

12 H:00 M DODtA13/04/2022 (HORÁRrO DE BRASÍLrA)

12 H:00 M DODtA22/04/2022 (HORÁRIO DE BRAS LIAJ

08 H:00 M DO DIA 27 LIA04 20?z HORARIO DE BRAS

08 H;OL M DO DtA27 /04/2022 (HORÁRrO DE BRASÍLrA)

SIGILOSO

PREGÃO ELETRÔNICO N9 9 /2022 /O[7.PMEC
PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 9 /2022 / 017. PMEC

DATA DE ABERTURA: 27 /O4/2O22
MODO DE DISPUTA: ABERTO

www.portaldecomorasoublicas.com.br

ÂBERTO
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1,2, A licitação será dividida em ITEM, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao

Iicitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

1.3. O critério de iulgamento adotado será o menor preço do ITEM, observadas as exigências contiCas neste

, ., seus Anexos quanto às especiÍicações do objeto.

-. DO CRMEI{CIA"TIEITTO.

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

participação dos interessados na modalidade LICITATÓRIA PREGÂ0, em sua FORMA ELETRONICA.

2.2. O cadastro deverá ser feito no Poi'tal de Compras Públicas, no sítio www,portaldecomprúspublicas.com.br

.:,,1.0 credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu

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

Pregão.

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

firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticâdos diretamente ou por seu

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

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

2.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão 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 alteraçâo dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem

r:.lizados.

2.5.1.A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no mornento da

habilitação

3. DA PÁRTICPAçã,O M' PBEGÃO.

3.1. Poderão participâr deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta

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

3,2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as

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

individual - MEl, nos limites previstos da Lei Complementar ns 123, de 2006.

3,3, NÂO PODERÂO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃ0 oS INTERESSAD0S:

'l.Proibidosdeparticipardelicitaçõesecelebrarcontràtosadministrativos,naformadalegislaçãovigente;
j.3.2. Que não atendam às condiçiies deste Edital e seu(s) anexo(s),

3.3.3. Estrangeiros que não tenhârIl representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e

responder administrativa ou judicialmente;

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

i.J.5. Que esteram sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

3.3.6, Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

Itotos 4120 'Paru que todos v4on1. e solbom o mao do SENHOR íet isto '
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3.3.7, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão ns

, 46l2014-TCU-Plenário).

3.4. coMo coNDIÇÃo PARA pARTrctpAÇÃo No pREGÃo, A LICiTANTE AsstuemntÍ "stttl" ou "NÀo" EM cAMpo

pRópRto Do srsrEMA Er,ErRônrco, ReLRrtvo Às sgcutures oECLaRnçôEs:

3.4,1.Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3o da Lei Complementar nq 123, de 2006, estando apta a

- ,fr-uir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts.42 a 49;

ii.,1.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a

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

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

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

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

porte.

3.4,2. Que esrá ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

3.4,3. Que cumpre os requisitos para a habilitaçãc definidos no Edital e que a propostá apresentada eslá em

conformidade com as exigências editalícias;

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

0corrências posteriores;

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

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

Constituição;

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

.. i o de setembro de 2009.

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

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

3.4,8. Apresentar o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores. SICAF. funto a documentáção de

habilitação devidamente atualizado sem pendencias.

3.4.9. Poderão participar deste pregão empresas que esteiâ no raio de 25 km da sede do município licitante.

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

lei e neste Edital.

4. DA APRÊSENTAçÂO DÂ PROI'OSTÂ E DOS DOCUMI§TOS DE HABILITAçÃO.

- Os licitantes encaminharão, exc:usivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com os

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

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

envio dessa documentação.

lsaiés 4L?c: 'pdÍé qae ,cctos vejonl. e saiLlafi. a fiáo do SENHOR íe, Éto '
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4.2, O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de

chave de acesso e senha.

4.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentâção de habilitação, ainda

' r. haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art.43, § 1p da LC na 723,de2006.

4.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônlco durante a sessão pública do Pregão,

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

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

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

'.i..ção anteriormente inseridos no sistema;

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

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

4.7. Os documentos que compÕem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão

'li rnonibilizados para avaliação do(aj Pregoeiro[a) e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
., 

PREEI{CHITTEITtr'O DA PROPO§TÀ

I.i. O LICITANTE DEVEú ENVIAR SUA PROPOSTA MEDIANTE O PREENCHIMENTO, NO SISTEMA ELETRÔNICO,

DOS SEGUINTES CAMPOS:

5.1.1. Valor unitário e total para cada item ou ITEM de itens (conforme o casol, em moeda corrente nacional;

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

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

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

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

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

'r'ibr.rtários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou

rl. t. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade

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

outro pretexto.

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

.. ,i.itantes devem respeitar o:; preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações

públicas, quando participarem de licitações públicas;

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

fantasia que venha indicar a mesma.

6. DAABERTURA PROPOSTÀS E FORMULAçÂODf, IÂNCES.

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

local indicados neste Edital.

baias 4t 2o "para qüe tadas lejam. e saiban .. a iniô üo SÊNHOÊ ler À4c,...'
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<.1. O(a] Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam

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

,,recificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

6.2.1. Tâmbém será desclassificada a proposta que identitique o licitante.

6,2,2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo

.-,:,r por todos os participantes.

...;.3. A não desclassificação dâ propostâ não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado

a efeito na fase de aceitação.

6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase

de Iances.

6.4. 0 sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o(a] Pregoeiro(a] e os licitantes.

o.i. lniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema

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

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

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

'.,: estabelecidas no Edital.

r iicitante somente poderá oferecer Iance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último

/or ele ofertado e registrado pelo sistema.

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

Iances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 0,02 (Dois)
')favos,

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

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

descartados pelo sistema os respectivos lances.

6.10. Será adotâdo parâ o envio de lances no nregão eletrônico o modo de disputa "ABERTO. em que os

li.itantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

ó.11. A etapâ de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada

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

sessão pública.

6.12. A prorrogação automática da t:tapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá

'. \,amente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances

, r:diários.

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

automaticamente.

lsÍtio' 4t ?O 'Pord qoe todos vejafi ê soibarn .. a fido d, SENHOÊ Íe" d,o
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6.14. Encerrada a fase competitiva sem que haia a prorrogação automática pelo sistema, poderá a pregoeira,

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

consecução do melhor preço.

í15, Em caso de falha no sisterna, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser

uesconsiderados pelo(a) Pregoeiro(aJ.

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

primeiro.

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

:, str-adô, vedada a identificação do licitante.

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

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

6.19. Quando a desconexão do sistema eietrônico para a pregoeira persistir por tempo superior a dez minutos, a

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

.r:irlicipântes do certame, publicada no Portal de Compras Públicas,

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

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

participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

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

I1. 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, junto à Receita Federal, do porte da

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

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

as:;im como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC ne 123, de 2006,

::errtada pelo Decreto nq 8.538, de 2015.

.r.-2. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na

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

primeira colocada.

6,23. A melhor classificada nos tennos do item anterior terá o direlto de encaminhar uma última oferta para

,lisempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 fcinco] minutos

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

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

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

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

r,ilo, no prazo estabelecido no subitem anterior.

lsoios 41.?o:'poro qüe todas vejan1 e suiboff a fido do SENHOÊ Íez isto '
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6.25. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se

' :r rlos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se

, , ,'rrique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

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

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

conforme regulamento.
...17. 

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

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

modo de disputa aberto e fechado.

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

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

. I3,1. Produzidos no país;

.r.28.2. Produzidos por empresas brasileiras;

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

6,28.4, 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

. i:s ra legislação.

,...r. t'ersistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas

empatadas.

6,30. Encerrada 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

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

6,30.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.30.2, O(a) pregoeiro(a) solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 0Z (DUAS) horas, envie a

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

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

. - ' 'sentados.

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

7. DA ACEITÂBIIIDÂI}E DÂ PROPOSTÂ VEITGEDOTÀ

7.1. Encerrada a etapa de negociaçào, a pregoeira examinará â proposta classificada em primeiro lugar quanto à

riequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relaçãc ao máximo estipulado para contratação neste Edital

iius anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7e e no § 9q do aÍt 26 do Decreto n-s

tL.024/2019.
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7.2. 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 apresentar preço manifestamente inexequível do produto

[cinquenta por cento Jart.48, inciso II, 1'a lei: 8666.

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

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

r.ergos, ainda que o ato convocatórÍo da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se

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

totalidâde da remuneração.

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

r', )postas, devendo apresentâr as provas ou os indÍcios que fundamentam a suspeita;

7.4. Nâ hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com üstas ao

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

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

7.5. O[a] Pregoeiro(a) poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de

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

7.5.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo(a) Pregoeiro(a) por solicitação escrita e justificada do

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

7.5,2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo(a) Pregoeiro(a), destacam-se os que contenham as

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

rr'rações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou,

r tJr o caso, por outro meio e prazo indicados pelo(a) Pregoeiro(aJ, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta,

7.5.2,1. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à

Íealizaçáo de testes e fornecer, sem ônus, os mânuâis impressos em língua portuguesa, necessários ao seu

perfeito manuseio, quando for o caso.

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

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

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

a sua continuidade.

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

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

condiçóes diversas das previstas neste Edital.

7.8.1. Também nas hipóteses em que o(a) Pregoeiro(al não aceitâr a proposta e passar à subsequente, poderá

negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

' . A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
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7.9. Nos itens não exclusivos parâ a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a

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

- .:ntual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC np 123, de 2006, seguindo-se a disciplina

antes estabelecida, se for o caso.

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

observado o disposto neste Edital.

B, DAHÂBILTTAEÃO.

\.cmo condição prévia ao exame da documentaçãô de habilitação do licitante detentor da proposta classificada

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

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

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

'' ' 1. Possuir Cadastro do Portal tle Compras PÍrblicas;

,. ..rriastro Nacional de Emprosas Inidôneas e Suspensas - CEIS e o e o Cadâstro Nacional de Empresas

Punidas - CNEP írvww.portaidatra );

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

Conselho Nacional de Justiça [wuru.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php ).

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

rrttps: //contâs.tcu-gov.br /ords /L)p= 1660:3:0

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

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

prática de ato de improbidade aCministrativa, a proibição de contratâr com o Poder Público, Ínclusive por

intermédio de pessoa jurídica da qual seia sócio majoritiirio.

8.1,5.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas

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

Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

A,L,5.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento

.:n ilares, dentre outros.

ij.1.5.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

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

participação.

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

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

para aceitação da proposta subsequente.
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l..1. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do PORTAL

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

econômica financeira e habilitação técnica.

8.2,1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do PORTAL DE COMPRAS

.ll.tCAS, para que estejam vigentes na dâta da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em coniunto com a

,i.irlesentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

8.2.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitâção do licitânte, exceto se a consulta aos sítios

eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pela Pregoeirâ logrâr êxito em encontrar a(sJ certidãofões)

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

3.j. Havendo 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 digital,

via sistema, no prazo de 02 (DUAS) HORAS, sob pena de inabilitação.

8.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preênchimento de requisitos mediante apresentação dos

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

' i \ão serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPI/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente

;cL mitidos.

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

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

ccmprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

'-.1. Serão aceitos registros de CNPI de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos

pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas

contribuições.

8,7. Ressalvado o disposto no item 5, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação

relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

iJ. ft. HABILITAçÃO JURÍDICA:

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

Comercial da respectiva sede;

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

Individual - CCMEI, cuia ac6itação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio

.r .uortaldoernpreendedor.gov.!.1g

8.8.3.No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato

constitutivo, estatuto ou contrato social em ügor, devidamente registrado na Iunta Comercial dâ respectiva

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

8.8.4. lnscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem

:r inâtriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
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8.8.5.No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas lurídicas do

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

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

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

respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei ne 5.7 64, de L97 7;

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

8.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

i;:IlGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

8.9.1. CNPJ - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas lurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas

iuntamente com o QSA, conforme o caso;

8.9.2.Prova de regularidade fiscâl perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida

,onjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil IRFBJ e pe]a Procuradoria-Geral da Fazenda

,\acional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União [DAU) por elas

administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta ns 1.751, de

02 /10 /201a, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.9.3, Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTSJ;

8.9.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante â apresentâção de

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

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

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

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

d.'a d a;

,,,'.6.Prova de regularidade iunto à Fazenda Municipal, através dâ Certidão Negativa junto aos Tributos

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

for sediada;

8.9.7. Certidão negativa junto ao nlunicípio de Eldorado do Carajás, emitida pelo departamento de tributos do

município ou pelo site. httns://eldoradodocaraias-

pa.nobesistemas.com.br/tributos/document validator/new#. a mesma tambem poderá ser solicitada

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

8.9,8. Alvará de funcionamento da sede da empresa.

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

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

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

8.10. QUALIFICAçÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.
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..1ü.1.Certidâo Negativa de falência, de recuperação judicial ou extraludicial (Lei nq 11.101, de 9.2.2005),

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

esteia dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;

8.10,2. Certidão Simplificada da funta Comercial do Estado do domicilio ou sede da licitante emitida nos

últimos 60 dias;

8.10.3. Certidão Especifica da Junta Comercial do Estado do domicilio ou sede da lÍcitante emitida nos últimos

60 dias;

8.10.4. Alvara de Funcionamento dâ empresa for sediada

8.10.5. Balanço patrimonial e demonstrações conlábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados

ra forma da Iei, que comprovem a boa situâção financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes

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

(três) meses da data de apresentação da proposta;

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

balanço patrimonial e demonstrâções conúbeis reíerentes ao período de existência da sociedade;

il. ! 0,5.2. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

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

auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei ne 5.764,de 7971, ou de uma declaração,

sob as penas da Iei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;

8,10,5.4. Devera apresentar junto ao balanço o termo de abertura e encerramento do mesmo.

8.10.5.5. Certidão de regularidade do profissional (Contadorl que atesta o balanço patrimonial

dentro do prazo de validade;

8.10.6.4 comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SGJ e Liquidez Corrente [LC), superiores a L ( um) resultantes da aplicaçâo

das fórmulas:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG=

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Total
SG=

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Circulânte

8.10.7. As empresâs que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez

Geral (LG), Solvência Geral [SG) 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

lOyo (dez por cento) do valor estimado da contratâção ou do item pertinente.
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8.11. euAlrFrcAçÂo rÉcntce.

8.11.1. Comprovação de aptidão no desempenho de atiüdade pertinente e compatível em características,

iuanridades e prazos com o objeto da licitação - Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa

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

reconhecida de quem o subscreveu, o atestado devera comprovar o fornecimento de no mínimo de 25o/o por

cento do quantitativo licitado.

.i. i 1.2. Certificado emitido pela Agência Nacional do Petróleo - ANP, dentro do período de vigência;

i.r.1.3. Registro/Certificado de revendedor, emitido pela Agência Nacional do Petróleo -ANP;

8.11.4. Licença de Operação - LO, emitida por órgão ambiental competente, no âmbito Municipal ou Estadual

da sede da licitante;

8.11.5. CertiÍicado/ ou Relatório de inspeção do Corpo de Bombeiros

DEMAIS DOCUMENTOS

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

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

da habilitação; (apresentar em papel timbrado da empresaJ.

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

.: 
r rrresa).

..r.1aração de elaboração independente de proposta; (apresentar em papel timbrado da empresa).

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

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

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

,.r existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante

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

todas as demais exigências do edital.

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

8.13, Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de

ie.lueno 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 (cincoJ dias úteis, após a declaração do vencedor,

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

quando requerida pelo licitante, mediirnte apresentação de justificativâ.

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

ie, sem prejuízo das sanções previstas neste EditâI, sendo facultada a convocação dos licitântes

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

de pequeno porte ou sociedade coôperativa com alguma restiição na documentação fiscal e trabalhista, será

concedido o mesmo prazo para regularizaçào.
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8.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o(a) Pregoeiro(a) suspenderá a

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

8.16. Será inabilitado o licitânte que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos

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

a1.17. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresâs 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.

8.18, Constatado o atendimento às exigências de habilitâção fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

DÁ PROPOSTA VENCEDORA,
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;t llloposta Íinal do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (DUAS) HORAS a

r- contar da solicitação da Pregoeira no sistema eletrônico e deverá:

9.1,1. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou

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

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

j",1. 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 [or o caso.

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

procedência, vinculam a Contratada.

9.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unilário em algarismos e o valor

giobal em algarismos e por extenso (art. 5a da Lei ne 8.666/93),

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

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

\_, 9.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao obieto deste Edital, sem conter alternativas

lr. nreço ou de qualquer outra condição que induza o lulgamento a mais de um resultado, sob pena de

,ssificação.

9.5. 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.

9.6. As propostâs que contenham a descrição do obieto, o valor e os documentos complementares estarão

disponíveis na internet após a homologação.

,.7. A administração quando entÉnder que os valores estão inexequívêl poderá solicitar da das eventuais

empresas a planilha de composição de acordo o itens vencido.

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

desistência do mesmo podendo ser penalizada na forma da lei.
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,larado o vencedor e decorrida a fase de regularização iiscal e trabalhista da licitante qualiticada como

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

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

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

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

Llâ intenÇão de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

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

de admissibilidade do recurso.

10.2.2. A falta de manifestação mctivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência

desse direito.

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

as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantcs, 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.

" 'rcolhimento do recurso invalida tâo somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

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

E dital.

11. DÂ REÂBMTUR.A DA SESSÃO PI,BUCÀ

11.1. A sessão pública poderá ser reâberta:

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

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

anulados e os que dele dependam.

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

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

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

imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de Iances.

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

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

procedimento licitatório.

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

COMPRAS PUBLICAS, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
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12. DA ADluDrcAçÃo E HoMoLocAçÃo.

12"1. 0 objeto da licitação será atljudicado ao licitãnte cleclarado vencedor, por ato do(â) Pregoeiro(a), caso não

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

't? 2. Após a fase recursal, constatadá a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o

eürnento licitatório.

13. DÂGARANTIADE:§KECUçÂO,., ,'. ,, ri. ,,' , .i:

13.1. Não haverá exigência de garantia de execuçâo para a presente aontratação.

1.1. DO TEnUO DE COXTRITTO OU B§STII,ImITO EQIIMLENTE

'. \pós a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou

: L !.J lnstrumento equivalente,

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

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

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

E d ital.

14.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinâtura do

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

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

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

1+,2.2.O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação

..L,rilicada do adjudicatário e aceitâ pela Administração.

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

reconhecimento de que:

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

'i .ircsiçôes da Lei nq 8.666, de 1993;

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

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

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

erá ser prorrogado conforme previsão no instrumento contratual ou no termo de referênciâ.

14.5. Previamente à contratação a Administração realízarâ consultas para identificar possível suspensão

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

Público, bem como ocorrências impeditivas indiretâs, observado o disposto to art.29, da Instrução Normativa na

3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6e, lll, da Lei ne 70.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao

]i.DIN.

14.6. 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.

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

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

| .r âssinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital,

.,*. deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

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

se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações

r:riis cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitâda a ordem de classificação, para, após a

,,-ovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e,

feita a negociação, assinar o contrato

15. DOREÂJUSTÀMENTOEMSENTIDO6ERÂL.' 
.

15.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral clo valor contrâtual são as

Referência, anexo a este Edital.

DO RECEBTMENTO DO OBIETO E DA FISCALITL|ÇÁO.

estabelecidas no Termo de

77 DÂ COIITBATÀNT§ E

s acerca do pagamento são as estabelecidas nas despesa será consigna

. ittcio 2022 Exercício 2022 PrcjeÍo 2.014 Gestão da S

Classificação econômica 3,3.90.30,00 Material de Consumo.

19. DAS SANçÔES ADMINISTRATIVAS.
'! 9.1. Comete infraçâo administrativa, nos termôs da Lei nq 10

ecretaria Municipal de Obras e Serüços urbanos,

5?0, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

i9.1.1.Não assinar o termo de contrato ou aceitâr/retirar o instrumento equivalente, quando convocado

dentro do prazo de validade da proposta;

19.1.2. Não assinar a o contrato, quando cabível;

19.1.3. Apresentar documentação falsa;

Isdies 4120: 'pdro qoe tados vejofi. e saÍbam . a máa do SENHOR íez ]sto '
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16.1. Os critérios de recebimento e aceitação do obreto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

17.1. As obrigaçôes da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.
. ^ DO PAGÂMENTO. DA DESPESIT
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19,1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

19.1.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

19.1.6. Não mantiver â proposta;

I 7. Cometer fraude fiscal;

. . i.8. Comportar-se de modo inidôneo;

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

juízo da Administração, à multa moratóriâ de 0,5% (nreio por cento) por dia de atraso, até o Iimite de l0o/o (dez

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

21.2,L. A multa previstá 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

as multas previstas.

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

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

:r) Advertência por escrito;

iij iúulta administrativa com natureza de perdas e danos da ordem d.e até 20o/o (vinte por cento) sobre o valor total

do contrato;

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

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

i.:tiva aceita pela Administração da Prefeitura Municipal de Eldorado dos Caraiás, será aplicado o limite

r rno temporal previsto para a penalidade 05 (cinco) anos;

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

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

penalidade, de acordo com o inciso I\/ do art. Ne 87 da Lei Ne 8.666/93, c /c art. Nq 7e da Lei Nq 10.520/02 e art. Ne

14 do Decreto Ne 3.555/00.

21,4. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da cÍência da

intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente

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

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

'.r'oJlitação perante a Administração irÍrblica.

2't.6,DA FRAUDE E DA CORRUPçÃO - Os licitântes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus

fornecedores 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 CúUSULÀ DEFINEM-SE AS SEGUINTES PRTíTICAS:

;'RÁTICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o

,rbjetivo de influenciar a ação de serüdor público no processo de licitação ou na execução do contrato;
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b) PfuíTICA FRAUDULENTA: A ÍalsiÍicação ou omissão dos fatos, com o obietivo de influenciar o processo de

licitação ou de execução do contrato;

c) PRríTICA 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;

a) pru{ftCe COERCITIVA: Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua

, rriedade, visando influenciar sua pârticipação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.

e) PRI{TICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações

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

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

direito de o organismo Íinanceiro multilateral promover inspeção.

ôRMAçÂO DO'CADASTRO O[ RtSEnVÀ

20,1. Após o encerrâmento da etapa competiüva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta

do licitante mais bem classificado.

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

ao Iicitante melhor classificado.

;ú.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor,

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

20.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nâs contratações e somente será

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

nrevistâs nos artigos 20 e 2L do Decreto n" 7 .892 /2073.
]. IMPUGNAçÃO AO EDITÂL E DO PEDIDO DE E§CUIRECIMENTO.

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

impugnâr este Edital.

21.2. A IMPUGNAçÃO DEVERIí ser realizada EXCLUSMMENTE por FORlttÂ ELETRÔNICA no sistema

' \r' !1Q!ta]dc.s9!rp.ra§pubLcí!@r!ú!.

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

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

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

21.5. . Os pedidos de esclarecime.rtos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados o(a)

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

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

www.portaldecompraspublicas.com.br.
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21,.6, O(a) pregoeiro(a) responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da

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

dos anexos.
. 

,\s impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prâzos previstos no certame, salvo quando

se amoldarem ao art.2\ parâgrafo 44, da Lei 8.666/93.

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

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

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

:..C nrinistração.

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

serãocadastradasnosítio@sendoderesponsabilidadedosIicitantes,seu
acompanhamento.

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

. iejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para

, ;,;onder pela proponente.

Zt.Lt. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a

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

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

,l hlica ou particular [instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

22. DÂS DrSpOSrçÕES GERÁr§

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

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

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

, rr.eriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo(â) Pregoeiro(aJ.

22.3, Todas as referências de tempo no Editâl, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de BrasÍlia

- DF,

22,4. No julgâmento 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,

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

22,5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

22,6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre

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

a segurança da contratação.

lsoias 41.2a 'pqía que lcdos vêjaü. e saiba/r1 . o fiao do SEN|iOR fer isto

Ruê dê Rio vêrmelho o 01- Centro- km rco, CEP: 68524-ooo- Eldorado do Càrajás/PA



ily

PREFEITI.IRA DE ELDORADO DO CARA.IAS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

do
22.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração

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

processo licitatório.

22.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital ê 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.
' 1l desatendimento de exigências formais não essenciais não importârá o afastamento do licitante, desde que

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

22.tO, O licitante é o responsável pela fidelidade e iegitimidade das informações prestadas e dos documentos

apresentados em qualquer fase da licitação.

22.10,1, A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas

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

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

Z2.lL, Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o

processo, prevalecerá as deste Edital

22,12, A Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás, poderá revogar este Pregão por razões de interesse

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

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

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

22.12.1, A antiação do pregão induz à do contrato.

24.L2.2. A anriação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.

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

: . irecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que

deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.portaldecomprasnublicas.com.br. e

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

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

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

22,14, lntegram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

TERMO DE REFERENCIA

ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS;

] III]XO II - MODELO DE DECLARAÇÂO DE SUIEIÇÂO ÀS COI.IOIÇÔTS ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE

iN EXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES ÍMPEDITIVOS DA HABILITAÇÂO;

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

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

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÀC DO PORTE DA EMPRESA;

lsaios 4t2o: 'Pdc que ta<losvejofi, e saibo ..oficodôSÉNHORlezis,o'
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ANExo u - MoDELo DE DECLARAÇÂo DE TD0NETDADE;

ANExo vrr - DECLARAÇÂo DE cUMpRIMENTo Dos REeutsrros oe HeulrreçÀo;

ANExo urr - DECLARAÇÂo DE NÂo vÍr.rcur-o cou óRcÂo púnlrco

1NEXO IX - MINUTA DO CONTRATO;

PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAM ENro ne r,tcnaçÀo

Eldorado dos Carajás - PA 0B de Abril de 2022-

TIAGO pEREIRA Assinado de forma digital

cosrA:60e 1 s426247 
q?'-I199 P!R!r Rl
COSIA:00919426247

Tiago Pereira Costa
Pregoeiro Municipal
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PREFEITURA DE ELDORADO DO
DEPARTAM EN'ro on ltcrraçÀo

TERMO DE REFERENCIA

o presente Termo de Referência tem por obieto a CoNTRATAçÃO DE EMPRESA PARÂ FORNECIMENTO DE

so.z6g,6g LrrRos DE coltsusrívnr, nARA REcUpERAçÂo DE ESTRADAS vrcrNArs no rrrurrlcípro on

ELDORÂDO OO Cene;ríS-ra CONFORME CONVENTO DE Ne O32 /2022 PROCESSO Ne 2O2L/3OS53Z CELEBRÁDO

,l';To AO uStepO OO panr(. para atender as necessidades de acordo com as especificações contidas neste

Termo de Referência.

O Município de eldorado do Carajás, conforme último censo do IBGE possui uma população 33.460 habitantes,

eldorado a cada ano vem se destacando na economia paraense como a cidade da pecuária (gado de corte e gado

'eiteiroJ e da agricultura (Milho como principal, Soja, mandioca, e o cacau (Em torno B00ha de área de cultivo

beneficiada) IDH:0,632 /20L0. Obletivo Final: Atender as demandas da agricultura como um todo, cultivo,

produção, etc.,

PÚBLICO ALVO: A aquisição dos equipamentos agrícolas assegurará aos produtores as condições necessárias para

'1. rr'ar a produçâo, além de acesso aos demais serviços da política municipal de desenvolvimento econômico da

.., adra

Fortalecimento do setor agropecuário com ênfase nos assentâmentos de toda região em nosso município. Onde

necessitam grandemente desse pleito pâra atender suas reivindicações e seus direitos básicos.

PROBLEMA A SER RESOLVIDO: Mitigar as dificuldades e apoiar oferecendo assistência nos assentamentos e aos

.3 icultores no cultivo de suas lavouras nessas comunidades, no qual é fundamental para as cadeias produtivas se

fortalecerem.

RESULTADOS ESPERADOS: Com Aquisição dos equipamentos pleiteados propiciará vários benefícios à agricultura

familiar, à pecuária e os demais eixos agropecuários do município de Eldorado do Carajás (PA), entre os benefícios,

cito: cultivo mecanizado, condições de aumentar a produtividade em suas áreas; apoiando as atividades dos

,.).,cntados rurais do município; melhorar a forma de cultivo de produtos da agricultura familiar no município.

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

nç 10.520 /2002 e ne 8.666/L993, Lei ComplementaÍ ne 723 /2006, decreto 70.024 de 20 de Setembro de

Cemais legislações aplicáveis a este evento e nas condições e exigências descritas no Editâl e nas

{ielnâis prescrições legais aplicáveis ao assunto.

4.1. 0 quantitativo e a descrição técnica dos produtos/serviços estão descritos abaixo:

N DESCRIÇÃO DO ITEM UNIDADE MARCA VALOR VALOR

lsaios 4l ?o:'?oE qre ta<losv?jafi. e saibory.. o mdo do SÊNHOAíej.rsfo'
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pREFETTURA DB ELDoRADO Do cena"rÁs
DEPARTAMENTo ne ltctreqÂo

UNITARIO TOTAL
01 ór,so orrsel s ro 50.269,69 XXXXXXX xxxxxxxx XXXXXXX

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

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

5.2. A CONTRATADA, deverá entrega os produtos/serviços no prazo de imediato.
' I A fiscalização e aceitação do objeto serão do órgão responsável pelos atos de controle e

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

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

depoÍs de conferidas as especiÍicações e quantidades dos mesmos;

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

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

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

sejam satisfatórias;

5.5. O recebimento se efetivará nos seguintes termos:

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

com a especificação.

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

aceitação.

' .r nagamentos devidos serão realizados após a entrega dos produtos/execução dos serviços.

b.2. A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descrição do objeto e quantidade

discriminada e acompanhada da requisição dos mesmos.

6,3.0 Pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da contrâtada,

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

no prazo de seus vencimentos.

7.1- O Prazo de Vigência será ate conforme termo do convenio.

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

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

koios 41 20 'poro qae túas v4ofi e sdíbot|1 o moo ,lo SENI.OR Íez lsto '
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' 1. Os preços cotados incluem todas as despesas de custo, seguro, frete, encargos fiscais, comerciais,

. ,,iais e trabalhistas ou de qualquer outra natureza.

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

especifÍcações deste TEITMO Og RSFERÊNCLA, a partir da solicitação através de ordem de

compra/requisição do Setor solicitante.

8.,1, Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais,

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

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

quaisquer comprovantes de pagamento e quitação.

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

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

trabalhistas contra a Contratante.

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

necessário, bem como pelo cumprimento das formalidades exigidas pelas Leis Trabalhistas, Sociais e

r, , tenciárias.

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 objeto do presente Contrato.

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

r- 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.

' :l . Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas.

4j.12. Não prestar declarações ou informações sem prévia autorização por escrito da CONTRATANTE a

respeito do presente contrato e dos serviços a ele inerentes;

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

sesundo as normas da Lei ou tercelros devidamente contratados e habilitados pela CONTRATADA;

. i4. Manter equipe técnica para a prestação dos serviços, assistência técnicâ e manutenção, durante o

prazo de execução dos serviços;

8.15. Cumprir os serviços conforme disposiçôes do presente contrato;

1so,a6 11 20 'pdo qaê lodôs vejoú. e soltut 1 d úõo do SENHOR {ez sta '
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇAO

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

no fornecimento do presente Contrato.

8.1 7. 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 daLei8.666/93 e suas alterações.

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

'l.Acompanhar,controlareavalirraprestação,atravésdaunidaderesponsávelporestaatribuição.

9.4, Zelar para que durante a vigência do contrato, seiam cumpridas as obrigações assumidas com a

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

prestação.

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

-,;,r ovados pelo setor responsável pelo recebimento.

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

contratação é aquela prevista neste Termo de Referência.

Eldorado do Carajás, 0B de Abril de 2022.

TIAGO PEREIRA Assinado de forma

cosrA:ooe i e4r, ÊlnJ:ilf '''ooo
6247 CosÍ A:00s1s426247

Responsável

Legal
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pREFEITURA DE ELDoRADo Do cene.lÁs
DEPAR'fAMENro ne llcrreçÀo

ANEXO I - PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO)

PREGÃo ELETRôNrco Np xxxx/2022
srssÃo púsLrce, ----/----/2022, Às ----H----MrN C---) HoRAS

IDENTIFICA O DA PROPONENTE

NOME DE FANTASIA:
O SOCIAL:

. .iPI

. r.iC. EST.:
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM NAO

BAIRRO:
CEP:

TELEFONE:.. T{TO DA LICITANTE:
. II DA LICITANTE:

,,.. ACENCIA:

TOTAL POR EXTENSO:

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

sociâis, trabalhistas, previdenciários e ccmerciais e, ainda, os gastos com trânsporte e acondicionamento dos produtos em

embalagens adequadas.

2 Validade da proposta: _ (__) dias.

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

desse processo.

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

companheiro ou parente até terceiro grau.

ui e ainda cônjuge,

5 Que o prazo de inicio da entrega dos equipamentos será de acordo com os termos estabelecidos no na ordem de Serviço,

deste edital a contar do recebimento, por parte da conrratada, da ordem de compra ou documento similar, na Rua da

), rlo,riária ne 30 - Centro - km 02, CEP: 68524-000 - Eldorado do Carajás/PA, uf todos os

.,paÍnentos serão avaliados, sob pena de devolução de não aceite, caso nâo atenda a descriminação do termo de referência

do referido edital ou de má qualidade.

LOCAL E DATA

CARI}.,IBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

OBS. serão desclassiÍicadas as propostas que apresentarem cotações contendo preços excessivos, simbólicog de valor zero ou
inexequíveis, na forma da legislação em vigor, ou ainda, que ofereçam preços ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais
licitântes.

ENDEREÇO:
CIDADE:
E.MAIL:
FAX:
TELEFONE:

VALOR
UNITÁRIO

R$

CONTA BAN DA LICITANTE:

DESCRIÇÃO MARCA QUANT UNIDADE
VALOR

TOTAL R$

1.
I

LOCAL: PREFEITURA MUNCIPAL DE 

-/UF

ITENS

boios 4120:'Pd!o gue tadosvqon1. e soibo o r,ndo do SENHOÀIe,.tsto.'
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ANExo rr - DECLARAçÃo DE suJErçÂo Às coHorçôEs ESTABELECTDAS No EDTTAL E DE rNExlsrÊNCrA DE
FATos SUPERVENIENTES IMPEDITIVoS DA HABILITAçÃO

PREcÃo ELETRôNrco Ns xxxx/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE F

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

portador do RG 

- 

abaixo assinado, na qualidade de responsável legal da

:. r--.5ônente, CNPJ declara expressamente que se sujeita às condições

. r ,,..r belecidas no edital acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo

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

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

':.r';r, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou

que comprometa a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, parágrafo 20, e artigo 97 da lei na 8.666, de

21 de junho de 1993, e alterações subsequentes.

srn, _f,s _2022

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

lscias 41.2r: "Pa{a que tados v4an1. e soibor!1 . a rria do SENBOR fez ista
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DEPARTAM ENro oe ltctreqÀo

ANExo IIr - MoDELo DE oncLeReçÃo Nos rERMos Do INCISo xxxIII Do ARTIGo 7e DA
consrIrurçÃo FEDERAL

pnncÃo elernôNtco Nq xxxx/2022

- I,'APEL TIMBRADO DA EMPRESA)

..........., inscrito no CNPJ ne por intermédio de seu representante legal o(a) sr(a)

portadorfa) da carteira de identidade ne ................ e CPF nq............................, 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 nq 9.854, de 27 de

outubro de 1.999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não

emprega menor de dezesseis anos.

Idata)

[representante legal)

. ., Nrn caso afirmativo, assinâlaÍ a ressalva acrma.

lsctos 4r.zo 'Poío que todos!4orn. e soibarfi . a fiao ajo SENrcR [ez §to '
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ANExo rv - DEcTARAçÃo nn er,enoneçÃo TNDEeENDENTE DE pRoposrA. (MoDEro)

PREGÃo ELETRoNlco Ne no(x/2022

[identificação completa do representante dâ licitante), como representante devidamente constituído de

[identificação completa da licitante), para fins do disposto no edital de licitação: PREGÂO ELETRÔNICO Na

XX)§12O22, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do código penal brasileiro, que:

:, i\ proposta apresentada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO Ne x)QoVLO2z, foi elaborada de maneira

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

informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO ELETRÔNIC0

Ne XnX/z022 por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

ti 4 intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO Ne x)fiX/2022 não

-,-;rnada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÂO ELETRÔNICO

Ne X)üX/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

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

potencial ou de fato do PREGÃO ELETRÔNfCO Ne XXXX/2022 quanto a participar ou não da referida liciração;

D) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÂO ELETRÔNICO Ne XXXX/2022 não será,

no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial

ou de fato do PREGÃO ETETRÔNICO Ns XXXX/2022 antes da ad.judicação do objero da referida licitação;

E) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREcÃo ELETRÔNIC0 Ns xxxx/2022 não foi, no

todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do município

de uf, antes da abertura oficial das propostas; e

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

para firmáJa.

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

REPRESENTANTE LEGAL

lsdtcs 412c 'p* c que todas vejafi. e sêibom o ,r.io ds SftvHOR fe: Àlo '
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PREcÃo ELETRôNrco Ns )oofi/2022

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

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

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

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

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

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

2006.

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

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

r,:ntagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4q do art.

. ,r ,r:i complementar ne 123/06 alterada pela LC L47 /2074.
( ) Empresa de pequeno porte - receita bruta anual superior a 360.000,00 e igual ou inferior a 4.800.000,00

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

das vedações legais impostas pelo § 4Q do art. 3e da lei complementar ne 123/06alterada pela LC 147 /2074.
,ervações:

Jjta declaração poderá ser preenchida somente pela licitânte enquadrada como me ou EPP, nos termos da LC

123, de 14 de dezembro de 2006;

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

nos termos da LCne 723/2006,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: XXX.XXX.X)ü.XX
CRC:

bcios 41.?o 'Porc qt,e todosvdafi. e saibon. o Ínào do SENHOR le? istô

Rua dà Riovermelho o 01- Centro- km 1oo, CEP:68524-ooo- Eldorêdo do Caralás/PA
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ANEXO VI - DECLARAçAO DE IDONETDADE

Ao REDIGTR A nRESENTE DECLARAÇÃo, o pRopoNENTE pEveRÁ ulLtzaR ronuul,ÁRto coM TTMBRE DA
PROPONENTE.

PREcÃo ELETRôNtco Nc rooü/z02z

. i.URA MUNICIPAL DE
, r,-r) PREGOEIRO(A) E EQUIPE DE APOIO

A empresa , inscrita no CNPJ na por intermédio de seu representante legâl o

portador da carteira de identidade n0 ..... e do CPF nq ........, declara não ter

, coido 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 contratâr

com a administração federal, estadual e nlunicipal.

EM, _ DE _ DE 2022.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

lsartr,' 412a:'Pqa qte todas vejoq. e eibafi . a Ínao.io sENliOR fez islo '

Ruê da Rio vermelho o 01- Centro - km 1oo, CEP:68524-ooo - Eldorado do Cêrêjás/PA
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ANExo vII - DECLARAçÃo DE cUMpRIMEN'ro Dos REeutstros DE HABILITAçÂ0. (MoDELo)

:.úÀo ELETRoNIco Ne xwJU2022

A ...........................................................(razão social da empresa), CNPI nq........................., localizada à

r:,. em conformidade com a lei nq 10.520/02, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este

--,,, c iicitatório na PREFEITURA MUNICIPAL DE uF - pREGÃo erErnôrulco Ne x)(xx/zozz

EM, _ DE _ DE 2022

(ASSINATURA Do RESPoNSÁVEL E CPF)

Iscics 4t.zo 'P,$a quc todas vejdnl. e soiLrom d tnoo do STNHC)R fez cto .'

Ruà da Riovermelho o 01- Centro- km 1oo, CÊP: 68524-ooo - Eldorêdo do Cêrâjés/PA
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do

r. rrÍpresa , 

- 

portador do CNPJ nq tendo como seu sócio

representante portadordoCPFn9-declaro,paraosfinsquesefizerem
necessários, que não possuo vínculo, direta ou indiretamente, com a Administração Pública de Eldorado do

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

EM, 
- 

DE 

- 

DE 2022.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF]

ls4ios 4t 20: 'Pora que lodas vejonl. e soibam . o rnõc.io SENHOR kz isto '

Rua dô RioveÍmelho o 01- Centro- km 1oo, CEP:68S24-ooo- EldoÍàdo do Cêrajás/PA
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ANEXO IX MINUTA DE CONTRATO

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

denominado contratante, com seguinte endereço Rua da Rio vermelho p 01 - Centro - km 100, CEP: 68524-000 -
Eldorado do Carajás/PA, representado pelo Sr.q. lara Braga Miranda Prefeita Municipal, e de outro lado a empresa

inscrita no CNPJ [MF) sob o n.q estabelecida doravante

denominada simplesmente contratada, neste ato representada por portador da Cédula de

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

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

ccntratante e a contratada às normas disciplinares das Leis nq 8.666/1993 e 1,0.520 /2002, Decreto 10.024 de 20

.hr-o de 2019 e suas alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições que se seguem:

. .,,ÚSULA PRIMEIRA . DO OBJETO

1. O presente contrato tem como objeto: CoNTRATAÇÂo DE EMPRESA PARA FoRNECTMENTo DE 50.269,69

LITROS DE COMBUSTÍVEL PARÁ RECUPERAçiO OT TSTNEOAS VTCINAIS NO MUNICÍPIO DE ELDORÂDO DO

CARAJÁS-PA CONFOR-I E CONVENTO DE Ne O3Z/2O22 PROCESSO Ne 2O2U3O5532 CELEBRÁDO JUNTO AO

: i ADO DO PARrí.

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

do contrato é de R$

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

estimativos, não acarretando à Adrninistração do contratante qualquer obrigação quanto a sua execuçào ou

' i,r:rmento.

3. A despesa será consignada à seguinte dotação orçamentária: Exercício 202? Projeto 2.014 GesGo da Secretaria

Municipal de Obras e Serviços urbanos, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo.

CLÁUSULA TERCEIRA . DoS PRAZOS

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

r ,,cllção dos serviços, contado do recebimento da autorização de serviço expedida pela Prefeitura de

..:.r l)rado dos Carajás.

2. Eventuais fornecimento deverão ser iniciados em até imediata para a entrega a contar da notificação da

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

CLÁUSULA QUARTA - DO AMPARO LEGAL

i. A lavratura do presente contrato decorre da realização do Pregão Eletrônico realizado com fundamento na Lei

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

CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUçÃO DO CONTRATO

L. 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

lsoiês41.2c'polaguetadosvda e saibom . q mao do SENTiOP Íez ,§ta '

Rua da Riovêrmelho o 01-Centro- km 1oo, CEPr 68524-000 - Eldorêdo do CâraJás/PA
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disposições de direito privado, na forma do artigo 54 da Lei n.e 8.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 55,

, r,l:o diploma legal.

.r;uLA SEXTÂ - Dl VrCÊNCra E Oa rrtCÁCn

1. A vigência deste contrato será _/
-, 

contados da data da sua assinatura, tendo

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

crÁusura sÉuul - Dos ENCARGoS Do coNTRATANTE

1. Caberá ao contratante:

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

constantes do objeto;

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

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

,l nexo I do editál do Pregão eletrônico n.' _-------,/-_;

i,4 - impedir quê terceiros executem os serviços obieto deste contrato;

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

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

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

,r rtratante.

,.:USULA OITAVÁ - DOS ENCARGOS DA CONTRÂTADA

1. Caberá à contratada:

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

como:

a) salários;

bl seguros de acidente;

cJ taxas, impostos e contribuições;

d) indenizações;

e) vales-refeição;

íl vales-transporte; e

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

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

porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;

1.3 - manter os seus técnicos identificados por crachá, quando em trabalho no órgão, devendo substituir
r:rtamente qualquer um deles que sela considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do

J..r Lrtratánte;

lsc,cs 4L?a 'Pdra qüe todos vqofi. e suibam . a fioc do SENHOR kz isto '

Rua dà Rio vermelho o 01- Centro - km 1oo, CEP: 68524-ooo - Eldorâdo do Cara.jás/PA
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1.4 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente aos móveis, e outros bens de propriedade do

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

contrato;

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

Jír contratante;

,.1., - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços

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

dos materiais usados;

1 - - refazer os serviços que forem reieitados no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da

,- tcão;

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

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

execução;

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

'jcllte e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

1.16 - / manter-se em compatibilidade com as obrigaçôes a serem assumidas e com todas as condições de

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

CLÁUSULA NONA. DAS OBRIGAçÔES S0CIAIS, C0MERCIÂIS E FISCAIS

1 À contratada caberá, ainda:

.lssumir a responsabilidade por todos os encârgos previdenciários e obrigações sociais previstos na

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

manterão nenhum únculo empregatício com o contratante;

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

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

..i:i do desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência do

contratante;

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

originariamente ou vinculados por prevenção, conexão ou continência; e

1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução deste

i llrato.

2. A inadimplência da contratada, com referência aos encargos estâbelecidos no item anterior, não transfere â

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

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

,riratante.

I.iiLA DÉCIMA . DAS OBRIGAçÕES GERAIS

lsoias 41 2c 'parc que todas vejom e saíborr, . d màa do SENI.AR lez lsto '

Rua dê Rio vermelho o 01- Centro - km 1oo, CEP: 68524-ooo - Eldorôdo do Cêrêjás/PA
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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

uürante a prestação dos serviços, objeto deste contrato;

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

prévia autorização da Administração do contratante;

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

' :- Arcar com todas as revisões dur:rnte â garantia.

"LÁUSULÂ DÉCIMA PRIMEIRÂ - Do ACoMPANHA"I,IENT0 E DA FISCALIZAÇÃ0

1. A execução dos serviços obieto deste contrato será acompanhada e fiscalizada por do contratante, designado

para esse fim.

2. O servidor do contratante anotârá em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos

I !, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados-

-,s decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a

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

medidas convenientes.

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

.ll edministrâção do contratânte.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA . DA ATESTAçÂ0

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

contratânte.

cúusulA DÉcrMÂ TERCETRA - DA DEspEsA

' .lespesa será consignada à seguint€. dotação orçamentária: Exercício 2022 Proieto ?.074 Gestão da Secretaria

N{unicipal de Obras e Serviços urbanos, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Materiâl de Consumo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Do PÂGAMENTo

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

r::l de Prefeitura Municipal de Eldorado dos Caraiás, situado na Rua da Rio vermelho e 01 - Centro - km

.- : l': 68524-000, para fins de liquidação e pa8amento, mediante ordem bancária creditada em conta corrente

ou cheque nominal ao fornecedor, até o 30e (trigésimol dia útil contado da entrega dos documentos.

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

estiverem de acordo com a especificação apresentada e aceita.

? O contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizaçÕes

devidas pela contratada, nos termos deste contrato.

4. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação

financeira e previdenciária, sem que isso gere direito a alteração de preços, compensação financeira ou aplicação

de penalidade ao contratante.

lsaias 1L2o. 'po.a que todas vdan. e saíbaú . o fioo do SSNHOR íez .§to .'

Rua dê Rio vermelho o 01- Centro - km r.oo, CEP: 68524-ooo - Eldorado do Cêrajás/PA
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5. O prazo de pagamento da execução dos serviços será contado a partir da data final do período de

âdimplemento de cada parcela.

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

' Dara tânto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo contratante, entre a data

,. ,ci-ida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a aplicação da

seguinte fórmula:

EM=lxNxVP

onde:

EM = Encargos moratórios;

.r = Número de dias entre a data prevista para o pâgamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela pertinente a ser pâga;

I = índice de compensação financeira, assim apurado:

r = Tx ==> r = (6/100) ==> I= 0,00016438

365 365

r 
^ 

' Percentual da taxa anual = 670

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

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

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

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

.,.-.dLA DÉCIMA QUINTA. DAALTERAçÁO DO CONTRATO

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

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

CLÁUSUTA DÉCIMA sExTA - Do AUMENTo oU sUPREssÂo

l. No interesse da Administração do contratánte, o valor inicial atualizado deste contrato poderá ser aumentâdo

ou suprimido ato o limite de 25%o (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos le e Ze, d,a

Lei n.P 8.666/93.

1.1 - A contratâda fica obrigâda a aceitâr, nas mesmas condifões contratadas, os acréscimos ou supressões que se

fizerem necessários; e

L2 - nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o lÍmite estabelecido nesta cláusula, exceto as supressões

-,-rltantes de acordo entre as partes,

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

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

sujeitará a contratada à multa de 0,5o/o (zero vírgula cinco por cento] por dia e por ocorrência, até o máximo de

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

..,rrunicada ofi cialmente.

ls.iqs 41.2o.'Po.a que tc.ios vejofi. e soiború . o ao da SENHÕR iez Éto '

Rua da Rio veímelho o 01- Centro- km 1oo, CEP: 68524-ooo - Eldorâdo do Cara.jás/PA
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2. Pela inexecução total ou parcial do obieto deste contrato, a administração do contratante poderá, garantida a

.: 1.,'ia defesa, aplicar à contratada as seguintes sanções:

2.1 - advertência;

2.2 - multa de L|o/o (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto

contratado, recolhida no prazo de L5 (quinze) dias corrldos, contado da comunicação oficial;

2.3 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do

P,ATANTE, pelo prazo de alé 2 [doisJ anos;

-:... - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os

motivos determinantes da punição ou até que seja promo'zida a reabilitação perante a própria autoridade que

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contrâtada ressarcir a administração do contratante pelos

v nrejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicatla com base no subitem ânterior.

r., .Js motivos que se seguem, principalmente, â contratada estará sujeita às penalidades tratadas nos itens 1 e

2 destâ cláusula:

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

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

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

3.3 - 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 datâ de rejeição.

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

de fornecedores do conkatante e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo lV da Lei n.s

.1.13.

r. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela administração do

contratânte, em relação a um dos eventos arrolados no item 3 desta cláusula, a contratada ficará isenta das

penalidades mencionadas.

6 As sanções de advertência, suspensão tempoÉria de pârticipar em licitação e impedimento de contratar com a

r..)istração do contratante, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública

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

efetuâdos.

CLÁUSULA DÉCIMA oITAvA - DA RESCISÃo

1. A inexecução totâl ou parcial desle contrato enseja a sua rescisào, conforme disposto nos artigos 77 a B0 da Lei

..'8.666/93.

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

contraditório e a ampla defesa.

2. A rescisão deste contrato poderá ser:
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Z.i - determinada por ato unilateral e escrito da administração do contratante, nos casos enumerados nos incisos

I a Xtl e XVII do artigo 78 da lei n.e A.666/93, notificando-se a contratada com a antecedência mínima de 30

[trinta) dias corridos;

2 2 - amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a administração do contratante; ou

- .t - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

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

autoridade competente.

CLÁUSULA DÉCIMA NoNA . DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E Á PRoP0STA DA C0NTRATADA

1. Este contrato fica vinculado aos termos do Pregão Eletrônico n.e 

-/- 
e aos termos das propostas da

, J,rtratada.

CIÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO

1. As questôes decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente,

serão processadas e julgadas no Foro da cidade de Eldorado dos Carajás, com exclusão de qualquer outro, por mais

,ileqiado que seia.

,;ara firmeza e validade do que foi pâctuado, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e

forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de iidas, são assinadas pelos representantes das partes,

contratante e contratada, e pelas testemunhas abaixo.

Eldorado dos Carajrls - PA, em _ de

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS

kolos 41 20 'Pdro q!ê todos e4om. e saibom . o moo do SENI-IOR Fz sto '

Ruê da Rio vermelho o 01- Centro - km 1oo, CÊP: 68524-000 - Eldoíado do Caralás/PA

2012.
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