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óncÃos rnrennssA"Dos: DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PREFEITURA
' DATA E HORÁ DE INICIO DAS

PROPOSTAS: 12 H:00 M DODtAOT/06/2022 (HORÁRIO DE nReSÍlte)
DATA E HORÂ LIMITE PARÁ

ttrlpucNeÇÃo: 12 H:00 M DO DrA 08/06/2022 (HORÁRIO DE nReSÍlrA).

DATA E HORA FINAL DAS PROPOSTAS:
08 H:00 M DO DtA13/0612022 (HORÁRIO DE AnaSÍlrn).

DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS -
sessÂo púsLrcl: 08 H:01 M DODtA13/06/20ZZ lHOnÁnrO Oe enesÍlre1.

LOCAL:

VALOR ORçADO SIGILOSO

MODO DE DISPUTA
ABERTO

2. DO OBf ETO.

-

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para SISTEMA DE REGISTRO DE PREçO

PARA AQUISIÇÃO DE ÓI,EOS IUSNIFICANTES DIVERSOS E AFINS PARA ATENDER AS

NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCUIOS PRÓPRTOS DA PREFEITURA E DE DIVERSAS SECRETARIAS

DO MUNICIPIO DE ELDORADO DO CARAfÁS/PA O critério de julgamento adotado será o menor preço

ITEM, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto
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§DITAt

o MuNrcÍpro DE ELDoRAD0 Dos cARAIÁs, T0RNA púBlrco, PARA coNHEcrMENTo Dos INTERESSADoS,

QUE A PREFEITURÁ MUNICIPAL, REALIZAR/í LICITAçÂO, PARA REGISTRO DE PREçOS NÁ MODALIDADE
PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, COM CRITÉRIO DE JULGAMENTO MENOR PREÇO POR ITEM, NOS

TERMOS DA LEI N9 10.520, DE 17 DE JULHO DE ZOO2, DO DECRETO NE 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE

2019, DO DECRETO N9 7.746, DE 05 DE JUNHO DE 20t2, DO DECRETO N" 8.538, DE 06 DE OUTUBRO DE

2015, DECRETO 7892, DECRETO N9 9.488/18 APLICANDO.SE, SUBSIDIARIAMENTE, A LEI N9 8.666, DE 21
DE JUNHo DE 1993, E As EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL. LEI CoMPLEMENTAR Ne 123106 E

r47 /2014, SUBSTDTART.AMENTE, PELA LEI Ne 8.666193 E DEMAIS LEGISLAçÁO, SOB AS CONDIçÔES
ESTABELECIDAS NESTE ATO CONVOCATÓRIO E ANEXOS.

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

monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica
www.oortaldecomprasnublicas.com.br. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o
processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao editâI, apoiado pela sua equipe
responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da proposta com
os reqtlisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condiçôes de habilitação;
receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão;

indicar 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.

www.portaldecomorasoublicas.com.br
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3. DO REGISTRO DE PREçOS.

3.1. As regrâs referentes aos órgãos gerenciador c participantcs, bem conro a cventuais adesôes são as que

constarn da minuta de Ata de Registro (le Preços

4, DO CRIDENCIAIIIENTO.

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

participação dos interessados na modalidade LICITATÓRlA PREGÀo, em sua FoRMA ELETRÔNICA.

4.2. O cadastro deverá ser feito no Portal de Compras PÍrblicas, no sílio wrtw.portoldecotnpraspublicos.«t,rr.hr:

4.3. O credenciamento iunto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ott de seu

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

Pregão.

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

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

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

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

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

PUBLICAS e mantêJos atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informaçâo, devendo proceder,

imediai2mente, à correção ou à altoração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem

desatualizados.

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

habilitação

s. lrfF [p@ro?nE§Âo; ' } ]

5.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o obieto desta

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

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

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

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

5.3. NÂo PoDERÂo PARTICIPAR DES,I.A LICITAÇÂO OS INTERESSADOS:

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

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

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

responder administrativa ou .iudicialmente;

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

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

5.3.8. Entidades empresariais que esteiam reunidas em consórcio;

5.3.9. OrganizaçÕes da Sociedade Civil de lnteresse Pútrlico - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nq

7 46 / 20 14 -T CU -PlenáÍio').
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6.

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

documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do 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

enüo dessa documentação.

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

chave de acesso e senha.

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

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

I

5.4. COMO CONDIÇÂO PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO, A LICITANTE ASSINALARÁ "SIM" OU "NÃO" EM CAMPO

PRÓPRIO Do SISTEMA ELETRÔNICO, RELATIVO ÀS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

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

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

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

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

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

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

favorecido previsto na Lei Complementâr ne 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresâ de pequeno

porte.

5.4.4. Que esLí ciente e concorda c.om as condições contidas no Editâl e seus anexos;

5.4i5. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em

conformidade com as exigêncÍas editalícias;

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

ocorrências posteriores;

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

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

Co stituição;

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

de 16 de setembro de 2009.

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

observando o disposto nos Íncisos III e IV do art. 1e e no inciso lll do art.5e da Constituição Federal;

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

habilitação devidamente atualizado sem pendencias.

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

lei e neste Edital. i

DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABTLITAçÃO.
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6.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operaçôes no sistema eletrônÍco durante a sessão pública do Pregão,

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

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

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

habilitação anteriormente inseridos no sistema;

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

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

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

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

.- 7.I. O LICITANTE DEVERÁ ENVIAR SUA PROPOSTA MEDIANTE O PREENCHIMENTO, NO SISTEMA ELETRôNrco,

DOS SEGUINTES CAMPOS:

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

7.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informâções similares à especiÍicação do Termo de

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

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

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

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

tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam dÍreta ou indiretamente nô fornecimento dos bens ou

serviços.

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

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

outro pretexto.

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

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

públicas, quando participarem de licitações públicas;

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

fantasia que venha indicar a mesma.

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

local indicados neste Edital.

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

em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Editâ1, contenham vícios insanáveis ou nâo apresentem as

especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

8.2.3. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
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8.2.4. A desclassiÍicação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo

real por todos os participantes.

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

a efeito na fase de aceitaçâo.

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

de lances.

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

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

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

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

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

regras estabelecidas no Edital.

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

por ele ofertado e registrado pelo sistema.

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

lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 0,05 cinco

centavos.

8.9. O.intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a ünte (20) segundos e o
c

intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3J segundos, sob pena de serem automaticamente

descartados pelo sistema os respectivos lances.

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

licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

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

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

sessão pública.

8.12. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anteriot será de dois minutos e ocorrerá

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

intermediários.

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

automaticamente.

8.14. Encerrada a fase compeütiva sem que haia a prorrogação automática pelo sistema, poderá a pregoeira,

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

consecução do melhor preço.

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

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

primeiro.

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

lance registrado, vedada a identificação do licitante.

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

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

8.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico 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

participantes do certame, publicada no Portal de Compras Públicas,

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

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

participantes, no síüo eletrônico utilizado para divulgação.

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

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

vez encerrada a etâpa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte dâ

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

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

assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC na 123, de 2006,

regulamentada pelo Decreto ne 8.538, de 2015.

8.21. Nessas condições, as propostâs de microempresas e empresâs de pequeno porte que se encontrarem na

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

primeira colocada.

8.22. A melhor classificada nos termos do item ânterior terá o direito de encaminhar uma última ofertâ pâra

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

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

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

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

encontrem naquele intervalo de 50/o (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo

direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

8.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se

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

identifique aquela que primeiro poderá apresentâr melhor oferta.

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

critério de desempate será aplicâdo e).clusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência,

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

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

modo de disputa aberto e fechado.

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

§ 20, da LEI Ne 8.666, de 1993, âssegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:

8.27.3. Produzidos no paÍs;

8.27.4. Produzidos por empresas brasileiras;

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

8.27.6. Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos previstâ em lei para

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

previstas na legislação.

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

empatadas.

8.29. Encerrada a etapa de enüo 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 seia obtida melhor

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

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

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

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

docúmentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e iá

apresentados.

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

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

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

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

e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art.7e e no § 9q do arL 26 do Decreto n.0

r0 .024 /2019 .

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

fixado [Acórdão na L455 /2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível do produto

(cinquentâ por cento )art.48, inciso Il, 1" a lei: 8666.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

95+ Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo(al Pregoeiro(aJ, destacam-se os que contenham as

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

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

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

sistema eletrônico, sob pena de não aceitâção da proposta,

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

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

perfeito manuseio, quando for o caso.

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

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

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

a sua continuidade.

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

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

condições diversas das previstas neste Edital.

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

negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

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

9.9. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a

propostâ não for aceitã, e antes de a Pregoeira passar à subsequente, hâverá nova vêrificâção, pelo sistema, da

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

antes estabelecida, se for o caso.

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

observado o disposto neste Edital.

DAHÁBILTTAÇÃO.

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

primeiro lugar, a pregoeira verificará o eventual descumprimento das condições de participaçã
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especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participâção no certame ou a futura contratação,

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

10.1.3. Possuir Cadastro do Portal de Compras Públicas;

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

Empresâs Punidas - CNEP (www.portaldatra nsuarencia.Í:ov.br/ );

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

Conselho Nacional de Justiça (wwrr,.cnl.jus.br/improbidade-adm/consultar-requerido.php ).

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

ht$s:lfcontas.tcu.

l1.l.7, A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio

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

responsável pela práticâ de ato de improbidade administtativa, â proibição de contratar com o Poder Público,

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

10.1.7.7. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor ã existência de Ocorrências lmpeditivas

lndiretas, o gestor diligenciará para veriÍicar se houve fraude por paúe das empresas apontadas no

Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

10.1.7.8. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos socielários, linhas de fornecimento

timilares, dentre outros.

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

10.1.8. Constatada â existência de sançâo, a Pregoeira reputará o licitânte inabilitado, por falta de condição

de participação.

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

ficto, preüsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementâr ne 123, de ?006, seguindo-se a disciplina antes

estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

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

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

econômica financeira e habilitâção técnica.

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

Referência, TER"ltlO DE REFERENCIÂ, que após realizada e cumprida será expedido relatório pela Equipe Técnica

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

Municipal que procederá posteriormente com a homologação do processo licitatório.

10.1.10. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do PORTAL DE COMPRAS

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

apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.
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2.3.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitânte, exceto se a consulta aos sítios

eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pela Pregoeira lograr êxito em encontrar a(sJ certidão(ões)

válida(s), conforme art.43, §3q, do Decreto 10.024, de 2019.

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

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

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

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

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

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

permitidos.

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

todos õs documentos deverão estar em nomê da filial, exceto aqueles documentos que, pelâ própria hatureza,

comprovadamente, forem emitidos somente em nome dâ mâtriz.

. Serão aceitos registros de CNPf de licitante matriz e Íilial com diferenças de números de documentos

pertinentes ao CND e ao CRFITGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas

contribuições.

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

relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

].O,2. HABILITAçÃO IURÍDICA:

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

funta Comercial da respectiva sede;

1,0.2.4. Em se tratando de microempreendedor individual - MEI: Certificado da Condição de

Microêmpreendedor Indiüdual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no

síüo www.oortaldoenr preendedor.Bov.br;

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

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

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

10.2.6. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde

tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

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

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

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

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

respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei na 5.764, de-J,977;

10.2.9. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorizaçâo;
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10.2.10. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação

respectiva;

t0.2.11, Certidão de enquadramento de micro empresa ou empresâ de pequeno porte emitida pela

iuntâ comercial do estado da empresa;

10.3. REGUIITRIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

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

Físicas iuntamente com o QSA, conforme o caso;

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

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

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

elas administrados, inclusive aqueles relâtivos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjuntâ na 1.751,

de 02/70/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

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

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

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

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

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

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

empresa for sediada;

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

Municipais e Certidão Negativa da Díüda Ativâ, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa

for sediada;

10.3.9. Certidão negâtiva iunto âo município de Eldorado do Caraiás, emitida pelo departamento de tributos

do município ou pelo site. https://eldoradodocaraias-

a mesma também poderá ser

solicitada através do E-mail: tributos@eldoradodocarajas.oa.gov.br.

10.3.10. Alvará de funcionamento da sede da empresa.

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

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

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

10.4. QUALTFICAÇÂO ECONÔMrCO-FtNANCETRA.

10.4.3. Certidão Negativa de falência, de recuperação iudicial ou extrajudicial [Lei ne 11.101, de 9.2.2005),

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

esteia dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;

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

últimos 60 dias;
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10.4.5. Certidão Especifica da Junta Comercial do Estado do domicilio ou sede da licitante emitida nos últimos

60 dias;

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

na forma da lei, 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 datâ de apresentação da proposta;

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

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

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

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

'contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nq 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as

penas da Iei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão Íiscalizador;

10.4.6.10. Devera apresentâr iunto ao balanço o termo de abertura e encerramento do mesmo.

10.4.6.1'1,. Certidão de regularidade do profissional (Contador) que atesta o balanço patrimonial

dentro do prazo de validade;

10.4.7. A comprovação da situação financeira da empresa será constâtada mediante obtenção de índices de

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

das fórmulas:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG=

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Total
SG=

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Circulante

LC = Passivo Circulante

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

Geral (LGl, Solvência Geral [SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a

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

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

10.s. QUALTFTCAçÃO TÉCMCA.

10.5.1. Atestado de capacidade técnica expedida por Órgão da Administração Pública ou Privada, comprovando a

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

quanto ao nível de atendimento e qualidade.

10.5,4. Declaração que se compromete em entregar os lubrificantes dentro da sede do município dentro do prâzo

DEMATS DOCUMENTOS OBRIGATÓNIO ;UNTO I HABILITAçÂO IURIDICA
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Proposta de preços; (apresentar em pàpel timbrado da empresa).

Declaração de suieição às condições estabelecidas no editâl e de inexistência de fatos supervenientes impeditivos

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

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

empresa).

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

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

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

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

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

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

todas âs demais exigências do edital.

A declaração do vencedor acontecerá rro momento Ímediatamente posterior à fase de habilitação.

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

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

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

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

quando requerida pelo licitánte, mediante apresentação de iustificativa.

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

licitante, sem prejuÍzo das sanções previstas neste Editâ|, sendo facultada a convocação dos licitántes

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

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

concedido o mesmo prazo para regularização.

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

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

10.10. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seia por não âpresentar quaisquer dos

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

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

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

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

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

vencedor.

11, DO EN{âMINHAMETTO DA PROPOSTÂ VENCEDORA,

11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser cncaminhada no prazo de

contâr dâ solicitação da Pregoeira no sistema eletrônico e deverá:

02 (DUAS) HORAS a
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11.1.3. Ser redigida em línguâ portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou

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

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

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

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

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

procedência, vinculâm a Contratadà.

11,3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor

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

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

divergência entre os valores numér'icos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

11.4. Á oferta deveÉ ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao obje'to deste Edital, sem conter altàrnativas

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

desclassificação.

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

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

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

disponíveis na internet, após a homologação.

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

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

juntamente com notas fiscais de entrâda ou de saída de acordo o lotes dos itens vencido.

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

desistência do mesmo podendo ser penalizada na forma da lei.

L2 DOSRECÜRSOS

12.1. Declarado o vencedor e decorlida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como

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

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

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

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

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

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

de admissibilidade do recurso.

12.2.4. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência

desse direito.

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

as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, q uercnd/f
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apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarâo a contâr do

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

de seus interesses.

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

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

Edital.

13.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

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

pública precedente ou em que se.ja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos

anulados e os que dele dependam-

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

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

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

imediatâmente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

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

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

procedimento licitatório,

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

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

14.1. 0 obieto da licitação será adiudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do(a) Pregoeiro(a), caso não

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

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

procedimênto licitatório.

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

lsoFs 41 zo 'Pço qoe t&os vdon\ e soibon1. o t'r1oo ú SENHOR {e2 §lo .'

Ruâ dâ Rio vermelho o 0l - CentÍo - km 100, CEt': 68524{00 - Eldorado do ConjáslPA

15. DII GÂRÁNTTA DE EXECUÇÃO,



*
.gIEFr*r

Eldiiiâilo
do Carqlár

PREFEII'URA DE ELDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTO DE TICITAçÃO - CPL

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

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

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

16.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de

Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com

aviso de recebimento (ARJ ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de até 24 horas , a

contar da data de seu recebimento.

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

seu enüo podendo a mesma ser assinada digitalmente, o não cumprimento desta clausula a empesa

sofrera sanções administra,tivas conforme a lei.

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

emitido instrumento equivalente.

17.2. O adiudicaLírio terá o prazo de 05 (CINCO) dias úteis, contados a partir da dâtá de sua convocação, para

assinar o Termo de Côntrato ou âceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta

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

Editâ1.

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

Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminháJo para

assinatura ou aceite da Adludicatáriâ, 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.

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

justificada do adludicatário e aceita pela Administração.

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

reconhecimento de que:

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

disposições da Lei ne 8.666, de 1993;

17,3.4. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

17.3.5. 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 ârtigos 79 e 80 da mesma Lei.
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17.4. O ptazo de vigência da contratação se encerra no íinal do exercício financeiro da assinatura do mesmo e

poderá ser prorrogado conforme pr-evisão no instrumento contrâtual ou no termo de reíerência.

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

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

Público, bem como ocorrências impeditivas indiretâs, observado o disposto no art. ?9, da Instruçâo Normativa nq

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

CADIN,

17.6. Por ocasião dâ assinatura (lo contrato, será exigida a comprovação das condiçôes de habilitação

consigtradas neste Edital, as quâis deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

17.6.3. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadâstro no

prazo de até 05 (cinco) dias úteis, ;ob pena de aplicaçâo das penalidades previstas no edital e anexos.

17.7. Nâ assinatura do contrato ou ca atâ de registro de preços, será e:<igida a comprovação das condições de

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

de registro de preços.

17.8. Na hipótese de o vencedor dâ licitação nâo comprovar as conCições de habilitação consignadas no edital ou

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

sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitânte, poderá convocar outro Iicitante, respeitada a ortlem

de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a !rroposta e eventuais

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

13. DO NEAF'STAüEIÍTO EM SENTIDO GERAL.

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

Referência, anexo a este Edital.

19. DO RSeEmüEr{TO DO OBIETOE DA FISCÁI. nçÃO.

a. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

2& DáSW!Âç,&§SDACON?RA',I'ANTEEDACOTTTRATADÀ ;
b. As obrigaçóes dâ Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

2A DoPÁçâ}IENTO.

c' As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Ternro de Referência, anexo a este Edital.

22. DÍ1§ s§{coEs ÂDUTNISTRÂTIVAS.

3.1. Comete infrâção administrativa, nos termôs da Lei ne 10.520, de 2002, o licitânte/adjudicatário que:

22.1.3. Não assinar o termo de côntrato ou aceitar/ret;rar o instrumento equivalente, quando convocado

dentro do prazo de validade da proposta;

22.1.4. Não assinar a ata de registrrl de preços, quando cabível;

22.1.5. Apresentar documentâção falsa;

22.1.6. Deixar de entregar os docurnentos exigidos no certame;

22.1.7, Enseiar o retardamento da cxecução do obieto;
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22.1.8. Não mantiver a proposta;

22.1.9. Cometer fraude fiscal;

22.L.10. Comportar-se de modo inidôneo;

21.2, O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços obieto deste certame suieitará a empresa, â

juízo da Administração, à multa moratória de 0,50lo (meio por centol por dia de atraso, até o limite de l0o/o (dez

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

21.2.1. A multa prevista 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 pârcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, as seguintes

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

r Advertência por escrito;

r Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20o/o (vinte por cento) sobre o valor total

do contrato;

. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de

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

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

máximo temporal previsto para a penalidade 05 (cinco) anos;

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

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

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

14 do Decreto Ne 3.555/00.

21.4. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cincol dias úteis, a contar da ciência da

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

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

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

reabilitação perante a Administraçâo Pública.

21.6, DA FRAUDE E DÂ CORRUPçÃO - Os licitântes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus

fornecêdores 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. PÁRA OS PROPÓSITOS DESTA CLÁUSULA, DEFINEM.SE AS SEGUINTES PRíTICAS:

a) PR.iíTICA CORRUPTA: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o

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

b) PRÁTICA FRÂUDULENTA: A falsificação ou omissão dos fatos, com o obietivo de influenciar o processo de

licitação ou de execução do contrato;
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c) PRÁTICA CONLUIÁDA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o

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

artifi ciais e não-competitivos;

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

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

e) PRÁTICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações

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

apuração de alegações de prática prevista acima; atos cujâ intenção seia impedir materialmente o exercício do

direito de o organismo financeiro nrultilateral promover inspeção.

:':-
2.1 Ápós o encerramento da etapa'competiüva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta

do Iicitante mais bem classificado.

2,2 A apresentação de novas propostas na forma deste item não preiudicará o resultado do certame em relação

ao licitante melhor classificado.

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

estes sÊrão classificados segundo a ordem da última proposta indiüdual apresentada durante a fase competitiva.

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

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

preüstas nos arti gos 20 e2! do Decreto no 7.892/2013.

24. iú ilÉ@r*#Ão ao EDrrÁr E Do pÊDIDo DE f,scllrREctltEimo.

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

impugnar este Edital.

2.6 A IMPUGNAçÃO DEVER,Ií ser realizada EXCLUSMMENTE por FORMA ELETRÔNICA no sistema

www.portaldecompraspublicas.conr.br.

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

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

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

2.9 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados o(aJ

Pregoeiro(a), até 03 (três) 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.conl.br.

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

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

{,
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2.11 As impugnações e pedÍdos de esclârecimentos não suspendem os prazos previstos no certâme, salvo quando

se amoldarem ao arí21parágrafo 4s, daLei 8.666/93.

2.11.3 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo(al

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

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

administração.

2,13 As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros âvisos de ordem geral,

serão cadastradas no sÍtio www.portaldecomnraspublicas.com.br. sendo de responsabilidade dos licitantes, seu

acompanhamento.

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

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

responder pela proponente.

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

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

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

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

25, DA§ DISPOSIçÔES GERAIS,

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

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

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

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

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

- DF.

2.19 No ,ulgamento das propostas e da habilitação, o(a) Pregoeiro(al poderá sanar erros ou falhas que não

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

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

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

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

os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administrâção, o princípio da isonomia, a Íinalidade e

a segurança da contratação.

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

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

processo licitatório.

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

do vencimento. Só se iniciam e vencenr os prazos em dias de expediente na Administração.
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2.24 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que

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

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

apresentados em qualquer fase da licitação.

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

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

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

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

processo, prevalecerá as deste Edital.

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

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

ofício ou por provocaçâo de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do âto ou do procedimento viciado,

desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório.

2.27.3 A anulação do pregão induz à do contrato.

24,12.2. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.

2.28 É facultâdo à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a

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

deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

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

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

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

2.29 Integram este Edital, parâ todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

TERMO DE REFERENCIA

ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS;

ANEXO II - MODELO DE DECLARÁÇÃO DE SUIEIÇÃO ÀS CONDIÇÓES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE

INEXISTÊNCÍA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABII,ITAçÃO;

ANEXO III - MODELO DE DECLARAçÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII, ART.79 DA CONSTITUIçÃO FEDERAL;

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

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÂO DO PORTE DA EMPRESA;

ANEXO VI - MODELO DE DECLARAçÂO DE IDONEIDADE;

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAçÃO;

ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE NÂO VíNCULO COM ÓRGÃO PÚBLICO

ÂNEXO IX - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;

ANEXO X - MINUTA DO CONTRATO;

lsoies 1120 'po,g que toü)s vdo e gar/:tofi o ínóo & s€NHoR íez Éto .'
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TERMO DE REFERÊNCIA

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA
AQUISIÇAO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DIVERSOS E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
FROTA DE VEÍCUIOS PRÓPNIOS DA PREFEITURA E DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE
ELDORÁDO DO CARA|ÁS/PA, e suas respectivas Secretarias de acordo com as especificações contidas
neste Termo de Referência.

Secretâria Municipal de Administração: Esta aquisição se justifica face à necessidade de substituição
constante de óleos e lubrificações diárias da Frota Municipal, viabilizando, desta forma, a prestação de
serviços públicos nas diversas áreas de atuação deste M unicípio (adrninistração, agricultura, urbanismo e

obras), além de manutenção de vias públicas, apoio a atividades de limpeza, transporte e destinação final
de resíduos sólidos, entre outros.

A Contratação por ser de suma importância em âmbito da esfera pública que as atividades dos veículos
e máquinas que utilizam os referidos ob.jetos desta .justiÍicativa, sãó atividades públicas indispensáveis,
que necessitam de atendimento por parte do Poder Público Municipal, e o não atendimento poderá
ocasionar prejuízos irreparáveis à população. O quantitativo estimado foi obtido com base no consumo
do ano de 2021 com projeção da demanda atual e a previsão de aquisição de novos veículos e maquinas
que incorporarão a frota municipal em breve.

Visto que o município possui grande extensão territorial rural, no qual sua trafegabilidade se dá por
meio de estradas vicinais, visto que em períodos chuvosos são bastante castigadas, e por possuir um
tráfego constante, essas referidas estrâdas merecem um cuidado especial da administração pública
municipal, garantindo assim o direito de ir e vir dos munícipes residentes na zona rural, que compõe por
21 vila§ e proietos de assentamentos, estimados em mais de 3.800 quilômetros de estradas vÍcinais
municipais.

Salientando ainda que o programa de assistência ao produtor rural, visa dar apoio com a mecanização
de terras agrícolas, por meio de maquinas agrícolas próprias do município e dando assistência
diferenciada ao produtor rural, fornentando essa atividade que é crucial para garantir renda a todos os
produtores, em especial aos pequenos agricultores que são assistidos por esse programa e nas mais
diversas ações inerentes e correlacionadas a agricultura.
Por esses e outros diversos motivos essa aquisição se faz necessária, inadiável e por ser de fornecimento
continuo durante todo o ano, de acordo com a demanda, haia vista sua importância e utilidade para o
interesse público.
Secretaria Municipal de Meio Ambiente: A presente aquisição se justifica face à necessidade de
substituição de óleos em períodos pré determinados de quilômetros rodados ou horas de trabalhos da
frota de veículos oficiais desta Secretaria, bem como da lubrificação diária do trator agrícola que atende
uma demanda de produtores rurais no auxÍlio a recuperação de áreas degradadas e no plantio de mudas
nativas e preparação de solo para cultivo de espécies ameaçadas de extinção. A contratação de empresa
para fornecimento dos objetos em questão e de suma importância para garantir o perfeito
funcionamento da frota que e, con,posto por uma camionete, um trator agrícola e quatro motocicletas,
viabilizando, desta forma, a prestáção de serviços públicos na área de fiscalização ambiental, prestação
de serviços a pequenos agricultores.
Secretaria Municipal de Educação: A presente âquisição se justifica face à necessidade de substituição
de óleos em períodos pré deternrinados de quilômetros rodados da frota de veículos oficiais desta
Secretâria, bem como da lubrificação, garantindo assim o perfeito funcionamento da frota de ônibus
escolares próprios e veículos administrativos, garantindo assim segurança para os usuários e a perfeita e

1. DO ETO

.)

conservação dos bens públicos.
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Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social: Com o objetivo de garantir o perfeito
funcionamento dos ativos públicos oficiais, bem como a segurança dos usuários, os veículos necessitam
de manutenções constantes, para serem usufruídos da melhor forma possível, por essa razào a

contratação de empresa fornecedora de óleos lubrificantes.
Secretaria Municipal de Saúde: A Contratação por ser de suma importância em âmbito da esfera
pública que as atividades dos veículos administrativos e ambulâncias que utilizam os referidos objetos,
são atividades públicas indispensáveis, que necessitam de atendimento por parte do Poder Público
Municipal, e o não atendimento poderá ocasionar prejuízos irreparáveis à população. Por se tratar de
veículos que atendem questão de atendimentos médicos para o transporte de pacientes e equipes, devem
estar sem rontos ra o trabalho sem ue demandados.

3.1. A contrataçâo, obieto deste Termo de Referência, tem amparo legal, integralmente, nas Leis Federais
ne 10.520 /2002 e ne 8.666 /1993, Lei Complementar ne 123/2006 e demais legislações aplicáveis a este
evento e nas condições e exigências descritas no Edital e nas demais prescrições legais aplicáveis ao
assunto.

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

DEscRrçÁo

03

SEMAS sMs TOTALNs SEMAD sH\4 ED

0l

Descrição: Solução compostã por água e ureia em grau
industrial, com presenÇa de traços de biurcto e presençe
limitada de aldeÍdos e ou§as subíâncias e de acordo com as

carâaterÍÍicâs de qualidadê definidas nâ IN na 23, de 11 de
julho de 2009, do lbemâ

ARLA 32.20 LITROS

280 20 100 200 200 800o2 ÂDITTVO PARA NÂDIAI)oR - Ol LITRO

Descrição: Aditivo para radiador, concenEado, parâ vêículos,
câminhões ê mâquinàs, contendo adrtivos especiais pârâ
conservação.

?80 2A 100 200 800FLUIDO PARA RÁDIADOR. Ol LITRO

DescriÉo: Trata-se de um produto quÍmico â bâse de
polierilênoglicol, quê é misturâdo com água e utilizado para
protegeras pârtes intemas e metálicas do motoÍ. Além de
garantir o resfriamênto dos componêntês do propulsor, o
aditivotambém auxiliâ no equilÍbrio da temperatura do bloco.

04 FLUIDO DE FREIO DOT,4. SOO ML

Descriçáo: 0 produto é formulado especiâlmente para sistema
hidráulico de frenagem veicular automotivo, proporcionando
mais segurançâ nas frenagens o produto seglle especificaçóes
das normas NBR e SAE.

210 40 100 t20 300 830

160 10 :0 40 50 30005 GRAXA PÂRÂ CHASSI . UNIDADE DE 01 KG

Descriçãor Graxa azul, produto a bâse de petróleo, gmxa de
caráter lubrificante pârâ que ocorrâ a lubrificâçào mais
econômica de pinos e tambénr das aÍlculaçôes
de châssis automohvos.

06 GRÁXA PARÁ ROUIMENTOS GRAFITADA . 'fAIIBOR DE 20
KG

Descridoi ObriEado possui êm sua composiÇão óleo.

130 l0 50 190
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e§pessãntes, ediúvos de exremâ pressâo e pârdculas finâs de
grante.

07 GRÁXÂ PANÂ CHÁSSI . TAMBOR DE 20 KG

Descriçáo: CraJaa azul, produto e base de petróleo, graxa de
caráter lubri6cante para que ocorra a lubrificaçào mals
econômica de pinos ê também das ârticulações
de chassis automolvos.

10 220

08 óLEo LUBR|FICÁNTE pARÂ MomREs FLEX (,apt sl-4 sAE)
2OWsO EMBAIJTGEM DE Ol LITRO

Descrição: Produzido a partiÍ dâ combinaçào de óleos básicos
do refino do petróleo maisaditivos.

130 40 200 300

óLEo LUBRIFICÂNTE SINTETICo pARÁ MoroREs FLEX (Âpt
SI.4 SÂE) 5W3O EÍI,l8ALA6EM DE Ol LITRO

Descriçào: Produzido â partjr da comb,naçiro de óleos básicos
do refino do petróLeo mais aditivos-

110 20 20 200 300 650

ôLEo lsw-4o-TAMBoR 20 LrrRos (pRrMErRÁ LrNHÁ)

Descíição: Óleo Lubrificante Mineral 15W-40 (20 LitÍos),
lübrificante minê.al multiüscoso parâ uso êm motores diesel de
altâ potêncie, superalimentados ou turboalimenbdos, que
opêrem em condições severas, eigindo lubrificântes com o
nível de desempeíio API CH-4 ou inferioresl/isâcosidade:SÁE
15w-40clasíficação:- ÂPI CH-4-Volvo VDS U- líB 228.

350 20 150 40 60 600

11 óLEo 1sw-4o - TÂuBoR 20 LrrRos (SEGUNDA LrNHÂ)

Descnção: Ólêo Lubrificante Mineral 15W-40 (20 Litros),
lubrificante mineral multiviscoso parâ uso em motoÍes dieselde
altâ poténcia, superâlimentados ou turboalimentados, que
operem em condiçôes s€veras, exidndo lubrificântes com o
nÍvel de dêsêmpênho ÂPI CH-4 ou inÍeriores.Visacosidade:SÁE
15w-40classificação:- ÂPl CH-4- Volvo VDS ll- MB 228.

270 40 1C0 20 390

óLEo 40 - TAMBoR20 LtrRos

Descrição: Óleo Lubrificente Mineral 40 [20 LitÍos), lubrificante
minêrel multiúscoso para uso em motores diesel de alta
potência, supeÍalimentados ou turboalimentados, que operem
em condiçóês severas, exigindo lubrificantes com o nivel de
desempenho API CH-4 ou infêdores.

150 ZO 50 220

13 160 30 60 250

14 2ta 2A 80 40 3S0
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160 50

690

óLEo 68 HLP - TArrBoR 20 LtrRos

Descrição: Óbo Lubri6cânte Mineral SÂI 68 (20 Utros),
lubrificante minerel multiviscoso para uso em sistemas
hidráulicos de âlta píessão categoriâ HLP CRAU IS0 68,
indicado para lubrificação de sistemâs hidráulicos e siÍemas
circuletórios que operem em condições de bai\a pressào e

temperatura, (âbaixo de 1800 rpm e pressôes abâixo de 1500
Lbs), em equipamentos industriais, veiculares enfe ouu_os.

óLEo asw-140ApI GL-s - TAMBoR 20 LrrRos

Descúçâo: Lubrificante formulado com básicos paralnicos e
aditivos de exúema pressão destinâdos a oferecer superior
protêçáo às engrena8ens e demais componextês do sistema,
sobretudo nas áreas onde estão localizadas Érandes cargâs de
choque e prêssões elevadas, indicados lÉra câixâs de
transoissâo manual, diferencial, redução firral e aplicações
similares êÍn automóveit ônibus, caminhôes, tmtores,
máquinas de construção e implementos agrÍrolÂs, sempre que
solicitâdo lubrificante com classificação de rodo serviço API GL-
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140 10 10óLEo goAPl cl-s - TÂMBoR zo LtrRos

Dêscrição: Óleo Lubrificante Mineral90 (20 Litros), lubrificante
mineral de Pressâo ExEema (EP) para lubrificaçâo dê
tÍânsmissóês automotivat mecânico, deferente, convêncionâI,
tomada de força de tratores, redutores de vêlocidade ê sistemâs
hidráulicos.

2r0

óLEo 1ow-3oAPr -TAMBoR20 LrrRos

DescÍição: Óleo Lubrificante mineral multifuncional de alto
dêsempenho, do tipo Óleo Universa! para l ransmissôes de
Tratorcs 0JTT0 - lrniversal Tractor Transmission Oil), capaz de
promover elevada proteção eo desgaste, elevâda resisÉncia à

oxidâção e cisalhamento âssim como baixos níveis de ruído na
aplicâção em freios, Indicado também para uso tÍensmissôes do
tipo powershift ou sincronizádat conversores de torque,
sistemas hidráulicos e sistemas de freio úmido, integâdo ou
nâo ao sistema de eixo que êquipam diversos veÍculos como
tratores, colheitedeiras, empilhedeirâs, equipamentos de
consEuçâo e dêmeis equipamentos pêsados [ots-road).

200 30 5í) 280

17 óLEo DES-EI,|GRIPANTE - s00 ML (UNIDADE)

Des.riçâo: Produto que tenhâ uma íormr açào especial a base
de Óleo Minerel/Vegetal que lhe au'ibui propriedãdes únicâs,
como desengripânte e lubriâcante pârâ peças metilicas com
açâo anticorrosiva, Conta tâmbém com âlto poder de aderência
criando uma barreira duradoura e eficiente contra a umidade,
cobnndo umâ gÍânde varredâde de aplicaçôes na lrnha
autotnotive. industriâl e âté nresmo residcncial Solta com
facilidade porcas e parafusos enfermjados.

170 40 50 40 60 360

18

DescriÉo: Produto que tenha umâ formulaçáo especial a bâse
de fios de algodão para retençáo de lÍquidos como óleos,
Impeza de peças e màos

ESTOPA 280 50 r00 30 460

óLEo SoAPt cL-5 - ol LrrRo

Descrição: Óbo Lubrincante Mineral 80 (01 LiEo), lubrificante
mineral de Pressão Extrema (EP) para lubrificaçâo de
Eansmissões eutomotivas, mecânico, convencional, diferencial
e caixa de marchas.

100 20 20 60 260

20 óLEo 2T - soo ML

Dêscrição: Óleo dots tempos é fundamental para que o motor
nâo sofre sérios danos. Um de s€us pnncipais benefícios é â
capacidade de prolongar â vida útil do motor e mântêlo limpo
por mais tempo, API TC, lÂSO FD (FB) e ISO L'EGD, que
possuem pacotes de aditivos que garantem compatibilidâde ao
se misturâr coÍn combustível e aditivos pará gârantir um nível
de performance ao motor anüdesgaste e limpe.za

200 50 30 280

21 óLEo4T2ow-so - 01 LrrRo

DescriÉo: Combinação óleos minerais altâmente reÍinados ê d€
qualidade e uÍn avançado sistema de aditivos para proporclonar
ótima limpeza do motor, proteção contla o desgaste e pÍoteção
conEa corrosâo, Sua fórmula balanceadâ permit€ também ã
proteçâo dâs enSrenagens de fransmissâo e dâ (mbreagem.

180 100 50 240 120 690

50

16

19

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;
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5.2. A CONTRATADA deverá entrega os produtos/serviços no prazo de2 dias corridos.

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

administração do contrato decorrente do processo de licitação, através de servidores da Unidade

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

depois de conferidas as especificações e quantidades dos mesmos;

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

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

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

seiam satisfatórias;

5.5. O recebimento se efetivará nos seguintes termos:

S,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.

6,1. Os pagamentos devidos serão realizados após a entrega dos produtos/execução dos serviços.

6.2. A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descrição do ob,eto e quantidade

discriminada e acompanhada da requisição dos mesmos.

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

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

no prazo de seus vencimentos.

7'1.apartirdesuadataea5sinaturasprorrogáveis
nos termos da legislação Vigente.

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

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

8.2. Os preços cotados incluem todas as despesas de custo, seguro, frete, encargos fiscais, comerciais,

sociais e trabalhistas ou de qualquer outra natureza.

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

especificações deste TERMO DE REFERÊNCIA, a partir da solicitação através de ordem de

compra/requisição do Setor solicitante.

8.4. Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciai

! lsaltos 41.20. 'Pso qE lgdos tqofi e s{tlboíí.. o fioo & S€NHOR Íez sto '
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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

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

trabalhistas contra a Contratante.

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

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

Previdenciárias.

8.7. Providenciar afastamento imediato, das dependências da sede da CONTRATANTE, de qualquer

empregado cuja permanência seja por ela considerada inconveniente.

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

desempenho dos serviços obieto do presente Contrato.

8,9. Manter, na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e idôneo que a represente,

integralmente, em todos os seus atos.

8,1O. Apresentar, no caso de pessoa iurídica, a cada pagamento, quando houver fornecimento de mão de

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

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

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

respeito do presente contrato e dos serviços a ele inerentes;

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

segundo as normas da Lei ou terceiros devidamente contratados e habilitados pela CONTRATADA;

8.14, Manter equipe técnica para a prestação dos serviços, assistência técnica e manutenção, durante o

prazo de execução dos serviços;

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

8,16. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados à Prefeitura ou a terceiros, por ação ou omissão

no fornecimento do presente Contrato.

8.17. Prestar as Ínformações 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.

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

tsoics 41.20: 'flcrc que lgdos tqon\ e sobom,. a ntóo do SENHOR fez tsto. .'
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9.4. Zelar para que durante a vigência do contrato, seiam cumpridas as obrigações assumidas com a

Contratada, bem como seiam mantldas 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

aprovados pelo setor responsável pelo recebimento.

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

contratação é aquela prevista neste Termo de Referência.

Eldorado Carajás 27 de Maio de 2022

rIAGO PEREI RA [;f,í.."j.!1]tt35:r*-
coSTA:009 1 9426 ffi ;iii#;?ãl;rá:,â'

eJns. kl. ou-( aúGdô PÍ Ár

24t
RESPONSÁVEL

10. DA§ IN E DAS SAN ADMINISTRATIVÂS
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ANEXO I - PROPOSTA DE PREçOS (MODELO)
pREGÃo ELETRôNrco Ne $ofi/2022-sRp
ssssÀo púsLrce, ---/--- /zozz, 

^s 
----H----MIN (----) HoRAS.

LOCAL: PREFEITURÁ MUNCIPAL DE UF
IDENTIFICA O DA PROPONENTE

BANCO DA LICITANTE:
NS DA AG CÍA:

CARIMIio DA EMPRESA/ASSINATURA Do RESPoNSÁVEL
OBS. serão desclassificadas as propostas que apresentarem cotações contendo preços excessivos, simbólicos, de valor zero ou
inexequíveis, na forma da legislaçâo em vigor, ou ainda, que ofereçam preços ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais
licitantes.

|,aios 1120.'P@o que lodos vdofi e so,bofi. o t Éo tu SENHOR Íez Eto

Ilua ria Rio vermelho ' 0l - Cenuo - kn lO0, CEP: 68524-000 - Êldorâdo do CadjáJPA

NOME DE FÂNTASIA:
RÁZÃO SOCIAL:
CNPI:

NÁO
INSC. EST.:

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM

CIDADEBAIRROI
CEP: E.MAIL:
TELEFONET FÁX:
CONTATO DA LICITANTEI TELEFONE:

CONTA BANCARIA DA LICITANTE:

ÍTL}í ESPECIFICAÇÕES t \D QUT.
VÀLOR

UNITÁRIO RS

VALOR
TOTAL R$I IT

ENDEREÇO:

Aempresa:....,.,,..,,...,...,...,.................... declara que:

. Estâo inclusâs no valor cotado todas as despesas com mâo de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais,

sociais, t?balhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em

embalagens adequadas.

o Validade da proposta: 

- 

( )dies.

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

desse processo,

o Que não possrri como sócio, gerente e diretores, sewidores da prefeitura municipal de 

-/uf, 

e ainda cônjuge,

- companheiro ou parente até terceiro grau.

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

estâbelecidos no ânexo, deste edital a contar do recebimento, por parte da contrâtâda, da ordem de compra ou documento

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

luf todos os equipamentos serão avaliados, sob pena de devolução de não âceite, câso não atenda a

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

LOCAL E DATA



ANEXO II - DECLARAÇÂO DE SUJEIçÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDÁS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCH DE
FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAçÂO

PREGÃO ELETRÔNICO N9 XXXX/2O22.SRP

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

abaixo assinado, na qualidade de responsável legal da

proponente, CNPJ declara expressamente que se suieita às condições

estabelecidas no edital acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo

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

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

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

que comprometá a idoneidade dâ proponente nos termos do artigo 32, parágrafo 2e, e artigo 97 da lei ne 8.666, de

21 de junho de 1993, e alterações subsequentes.

em, _de 

-2022.(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPFJ

ísaics 4!2o: 'PoN que todos vdonr e sotrlonl . o nfro h SÍ]iHOP fez isto
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PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTo DE r,rcrreçÃo - cnl

ANExo lrr - MoDELo nE oEcrenaçÃo Nos rERMos Do rNCIso xxxIII Do ARTtco 7e DA
corusururçÃo FEDERAL

pnpcÂo srerRôNlco Ne xruo(/2022-sRp

..-, (PAPEL TIMBRADO DÂ EMPRESÂ)

...., inscrito no CNPI na ., por intermédio de seu representante legal o(a) sr(a)

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

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

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

emprega menor de dezesseis anos.

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

Irepresentante legal)

I 
observaçáo: em caso úrmôtivo, assinalar a ressâlva 6cima.

lsaios 4120:'Püo qüe tcdos veja$. e tuibott.. o núo ú S€NHOR lez isto
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ANExo rv- DEcreneçÃo DE EtABoRAÇÃo INDEIENDENTE DE pRoposrA. (MoDELo)

pnncÂo tlrrnôNtco Ns xxxx/202 z-sRp

(identificação completâ do representante dâ licitântel, como representante devidamente constituído de

(identificação completa da licitante), para fins do disposto no edital de licitação: PREGÂO EtEtnÔNIco trlc

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

A) A proposta apresentada para participar do PREGÃO ELffnÔrulcO Ne xxxx/2022-SRP, foi elaborada de

maneira independente (pelo licitante], e o conteúdo da proposta não [oi, no todo ou em parte, direta ôu

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

ELETRÔNICO Nc )ooü/2022-SRP, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

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

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

ELETRÔNICO No x)Oü/2022-SRP, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

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

potencial ou de fato do PREGÃO ELETRÔN|C0 Ne xxxx/2022-SRP quanto a participar ou não da referida

licitação;

D) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÂO ELETRÔNICO Ne )o X/2022-SRP não

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

potencial ou de fato do PREGÁO ELETRÔNICO Ne xxxx/2022-SRP antes da adjudicação do objeto da referida

licitação;

E) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO Ne nxX/2022-SRP não

foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do

município de ul antes da abertura oficial das propostas; e

F) Que eslá plenâmente ciente do teor e da extensão destâ declaração e que detém plenos poderes e informações

para firmá-la.

D8.......... DE 2022

REPRESENTANTE LEGAL

tsaios 4L?o, 'Poto oüe todos vdo e *ituín . o i1ào & SENHOR Íe2 isto. .'
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ANEXO V - DECLARÂçÂO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

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

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

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

microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 30 da lei complementar ne 723 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 § 4e do art. 3e da lei complementar na 123 de 14 de dezembro de

2006.

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

( ) Microempresa - receita bruta ânual igual ou inferior a 360.000,00 e estando âpta a fruir os benefÍcios e

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

3a da lei complementar ne 723/06 alterada pela LC 147 /201,4.

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

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

das vedações legais impostás pelo § 4q do art. 3o da lei complementar ne 123/06 alterada pela LC 147 /2014.
observações:

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

123, de 14 de dezembro de 2006;

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

nos termos da LCne l23/2006,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 EPP)
CPF: XXX.X)fi.XXX"XX

CRC:

lsatci 4r2o.'Púa que lodos rcJonr, e sdibafi,, o núo do SENHOR fez bto.''
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ANExo vt - DEcLARAÇÃo DE TDoNEIDADE

Ao REDTGTR A eRESENTE DECLARAÇÃo, o pRopoNENTE onvrú urrLrzln ronuulÁnro coM TIMBRE DA

- PROPONENTE

A empresa inscrita no CNPf no ................ por intermédio de seu representânte legal o

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

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

âmbito federal, estadual e municipâI, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedirnento de

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

com a administração federal, estadual e municipal.

EM, 
-DE 

-DE 

2022

(ASSTNATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

lsqtos 1120: 'Püg que t&os v4ofi e sibafi . o t 1áo do S€NHOR lez tsto .'
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ANExo vil - DECLARAÇÃ0 DE cuMpRrMENTo Dos REeursrros DE HABTLTTAçÂ0. (MoDELo)

- pREGÂo ElErnôrulco Ne xxxx/zozz-sRp

A ...........................................................(razão social da empresa), CNPf n0........................., localizada à

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

certame liciratódo na PREFEITURA MUNICIPAL DE tUf - pRrCÃO ffefnÔUICO Ne XX)LX/2O22-

SRP

EM, 
- 

DE 

- 

DE 2022.

(ASSTNATURA Do nesroNsÁvel e cenl

lscios al.zo: 'porc qre todos vqon\ e *boín^ o íú)a & SENHO? fez Eto..
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ANExo vut DECIÁRAÇÃo DE NÂo vÍwcur.o coru óncÂo púslrco

A empresa, 

- 

portador do CNPj no tendo como seu sócio

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

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

EM, 
-DE 

-DE 

2022

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

rsaigs 11.20: 'turo que !úos vdo e fiibofi o iúo do S€NHOR lez isto '
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ANEXO rX MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS DE PREÇOS Ns
PREGAO ELETRONICO NS

Aos 

- 

dia(sJ do mês de 

-de 

dois mil e vinte e dois, O Município de Eldorado dos Carajás, através da

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

publicada no D.O.U. de 18 de julho de ?00?, Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019, decreto Na 7.892, DE 23

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

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

SISTEMA DE REGISTRO DE PREçO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DIVERSOS E AFINS

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS DA PREFEITURA E DE

DMRSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ELDORADO DO CARA|ÁS/PA. tendo sido os referidos

preços oferecidos pela empresa(sJ cuja(s) proposta(sl foi classificada(s) em primeiro lugar no certame

supracitado.

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

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

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

XXXXXXXXX)O«XXXXXXXXXXX; C.N.P.J. nq X)üXXXXXXXXXXXX, representada neste ato pelo(aJ Sr(a).

XXX»OGXXXXXXXXXXX, C.P.F. nq X»O(XXXXXXX e R.G. ne XXXXXXXXXXXXXXX.

ITE}I ESPf,CIFICAÇÕES t \t) Qt:T.
VALOR

UNITÁRIO R$
vÀt.oR

TOTAL R$

CúUSULA SEGUNDA . DA VALTDADE Dos PREços

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

durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreaiustáveis, exceto nas hipóteses previstas nos

artigos 17 e 18 do Decreto ne 7.892/2013 e devidamente comprovadas as situações preüstas na alínea "d" do

inciso II do art. 65 da Lei É 8.666/L993.

Parágrafo prlmeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a contratânte não estará

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

podendo fazêJo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de

qualquer espécie ao fornecedor, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de

fornecimento em igualdade de condições.

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o compromisso de

atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as

condições estabelecidas, Íicando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de

quaisquer de suas cláusulas

lsoios 4120. 'Pora qre todos vejam, e sdiboín,.. o ntóo do SENHOR lez tsto
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PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJAS
DEPARTAMENTO DE TICITAçÃO - CPL

CúUSULA TERCEIRÂ - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

3.1 Poderá utilizar-se destâ Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública

Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante préüa consulta ao contratânte, desde que

devidamente comprovada a vantagem.

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

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

indique os possÍveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

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

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

desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidâs com o Contrâtânte.

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

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

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

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

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

CLÁUSUUI QUARTA . DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

O recebimento, o local e o prazo de entrega do matéria deverão ocorrer em de 48 horas corridos acordo com as

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

interesse da secretaria solicitante podendo ocorrer em qualquer parte do município devendo ser íornecido em

postos locais com no máximo de 20 kr,r da sede do município.

CúUSULA QUINTA - DO PAGAMENT0

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

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

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

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

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

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

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

d ispon ibil i dade orçamenrária.

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

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

Tempo de Serviço (FGTS) e à fustiça do Trabalho (CNDT), demonstrândo situação regular no cumprimento dos

encargos sociais instituídos por lei.

3. A Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da

atestação, os serviços ou produtos fornecidos que não estiverem em perfeitas condições ou estiverem e

desacordo com as especificações apre:ientadas e aceitas.
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4. A Prefeitura Municipal de Eldorado do Cara.jás poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes

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

5, Nenhum pagamento será efetuado à licitânte vencedora enquanto pendente de Iiquidação qualquer obrigação

financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de

pagamento.

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

100/o (dez por centoJ de desconto sobre os valores disponibilizados.

6, Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante vencedora não tenhâ concorrido de alguma

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

Eldorado do Carajás entre a data acitna referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será a

\., seguinte:

EM=lxNxVP

Onde:

EM = Encargos moratórios;

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

VP = Vâlor da parcela a ser paga.

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

I = (rx)/365 => t= (6/100)/36s => I=0,0001644

TX = Percentual da taxa anual = 6010.

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

clÁusulÁ sExTA - DAs coNDrçÕEs DE FoRNEctMENTo

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

v serviços.

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

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

obrigaçóes constantes no EditâI, no Termo de Referência e nesta Ata de Registro de Preços.

cúusulA SÉTIMÂ - DAs PENALTDADES

Pela inexecução total ou parcial do obieto do Pregão Eletrônico para Registro de Preços, a Administraçâo da

entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes sanções:

I - Adv€rtêncta, que seÉ aplicada por meio de notificação via oficio, mediante contra recibo do representante

legal da contratada estabelecendo 'l prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente

iustificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;

II - multa de 0,1oá [zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das o]rrigações

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

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

III - multa de 10Yo (dez por cento) sobre o valor do material não entregue, no caso de inexecução total ou pa
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do obieto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contádo da comunicaçâo oficial, sem

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

obieto o qual foi registrado os prazos.

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

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

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

licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não fornecer ou prestar serviços, deixar de

entregar a documentação exigidâ para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da

execução do seu obieto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do obieto pactuado, comportâr-se

de modo inidôneo ou cometer fraude Íiscal.

'.-, Paúgrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser

aplicadas iuntamente com as dos incisos "ll" e "lll", facultada a defesa prévia do interessado, no rêspectivo

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

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

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

Administração ou, quando for o caso, cobrada iudicialmente.

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registrâdas iunto ao cadastro de fornecedores da

entidade contratânte, e no câso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período,

sem preiuízo das multâs previstas no Edital e das demais cominações legais.

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

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

8.1 Convocar o contratado visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelô

mercado;

8.2 Frustrâda a negociação, liberar o contratado do compromisso assumido;

8,3 Convocar os demais classificados para conceder igual oportunidade de negociação.

8.4 Quando o preço de mercado tonlar-se superior aos preços registrados e o classificado, mediante oferta de

justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenclador poderá:

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

justificativas sejam moüvadamente aceitâs e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de compras;

8,6 Convocar os demais contratados para conceder igual oportunidade de negociação.

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

Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

8.8 Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de

restabelecer as condições originalmente pactuadas.
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8,9 A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a

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

majoração de seus encargos.

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

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

memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

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

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

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

reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supere o

\.,. Prazo de um ano.

8.12 Não será concedida a revisão quando:

8.13 Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;

8.14 O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva

ou após a finalização da vigência da Ata;

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

interessada;

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

âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

CúUSULA NoNA . DAs CoNDIçÔES DE RECEBIMENTo Do oBtETo DA ATA DE REGISTRo DE PREço§

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

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

pela contratante.

Parágrafo Primeiro: Os serviços or.l produtos deverão ser de ótima qualidade, e deverão ser executado ou

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

acompanhados das respectivas notas fiscâis;

Parágrafo Segundo: Serão recebidos'da seguinte forma:

I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeitô de posterior verificação da conformidade dos serviços ou

produtos com as especificações constantes da proposta da empresa.

II - Definiüvamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos serviços ou produtos e sua consequente

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

úteis após o recebimento provisório.

CúUSULA DÉCIMA . Do CANCELAMENTo DA ATA DE REGISTRo DE PREços

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

específico, assegurado o contraditório e ampla defesa

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

maior;

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

mercado dos insumos que compõem o custo do serviços.

. Por iniciatÍva do Ministério da fustiça, quando:

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

mercado;

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

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

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

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

de Preços;

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

Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

CúUSULA DÉCIMA PRTMEIRA - DA AUToRIzAçÂo pan-e AQUISIçÃo E EMIssÃo DAs oRDENS DE coMPRA

ou sERvrços

As aquisiçôes do obieto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela contrâtante.

Parágrafo Único: A emissão das ordens de serviços ou ordem de compras, sua retificação ou cancelamento, total

ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante.

cúUsULÂ DÉCIMÂ SEGUNDA - DosAcRÉsCIMos E sUPREssÔEs

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

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

com o § 1a do art.65, da Lei n0 8.666/93.

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

razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.

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

critério da Administraçâo, considerando-se o disposto no parágrafo 4a do artigo 15 da Lei n0 8.666/93.

cúusutÂ DÉCIMA TERCEIRA - Dos pREços Dos rrENs DE FoRNECTMENT0 ou sERvrços

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

Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreaiustáveis pelo período de 12 (dozeJ meses,

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DÁs 0BRIGAçÔES Do FoRNECEDoR

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital, Termo de referência e âta de

registro de preços, sem prejuízo das rl,-.correntes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.

CLÁUSULA DÉCIMÁ QUINTA - DAS 0BRIGAç0ES DA C0NTRATANTE

São obrigações do contratante, as constantes no edital, termo de Referência e ata de registro de preços:
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Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratâda, após a efetivâ

entrega dos produtos e emissão do Termo de Recebimento.

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto licitado por intermédio do fiscal especialmente

designado, de acordo com a Leí8.666/93 e posteriores aiterações.

CúUSULA DÉCIMA SEXTA. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integrâm estâ Atá o Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços e a propostâ da empresa classificada em

le lugar.

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

constântes das Leis nq 8.666/93 e 10.520 /2002 e demais normas aplicáveis.

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

...-, indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.

Parágfafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas

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

qualquer outro.

E, por estarem assim, iustâs e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duasl vias de igual teor e forma,

na presença das testemunhas que também o subscrevem.

Eldorado dos Carajás - PA, em _ de de

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CARAJÁS

CONTRATANTE

t.'

ê qir
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ANEXO X

MINUTA DE CONTRATO

O Município de Eldorado dos Cara.iás, através da Prefeitura Municipal de Eldorado do Caralás, neste ato

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

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

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 contratante e a

._ contratada às normas disciplinares d.as Leis nq 8.666/L993 e 10.520/2002, Decreto 10.024 de 20 de Setembro de

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

CúUSULA PRIMEIRA . Do oBJETo

L. O presente contrato tem como objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÂO DE ÓIEOS

LUBRIFICANTES DIVERSOS E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCUIOS

PRÓPRIOS DA PREFETTURA E DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPI0 DE ELDoRÂD0 Do

CARAJÁS/PA.

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

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

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

pagamento.

3. As despesas oriunda do presente contrato correrão por conta da ciotação orçamenlária: Xx)Oü)ü)üx)ü

CúUSULA TERCEIRA - Dos PRAzos

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

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

Eldorado dos Carajás.

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

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

CLÁUSUUI QUARTA - DO AMPARO LEGAL

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

ne 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei ne 8.666/93 Decreto 10.014 de 20 de Setembro de 2019
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cúusuLa euuvm - oe ExncuçÃo Do coNTRATo

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

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

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

do mesmo diploma legal.

2. Tal fornecimento devera acontecer de imediato em postos locais com no máximo 20 km distante da sede do

município.

cúusulA sExrA - DA vrcÊNcrA E DA EFtcÁch

1. A vigência deste contrato seÉ 
-./ -, 

contados da data da sua assinatura, tendo

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

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

Federal ne 8.666/93 desde que satisfeitâs as exigências legais e regulamentares, preüamente justiÍicadas.

CúUSULA SÉTIMA . Dos ENCARGoS Do CoNTRATANTE

1. Caberá ao contratante:

1.1 - permitir acesso dos técnicos da contratada às instalações do contratante para execução dos servÍços

constantes do obieto;

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

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

Anexo I do edital do Pregão eletrônico n." 

-/-;1.4 - impedirque terceiros executem os serviços obieto deste contràto;

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

pregão n." --------//- e conforme cronograma da secretâria requisitánte.

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

do contratante.

CúUSULA OTTAVA - DOS ENCARGoS DÂ CoNTRÁTADA

1. Caberá à contratâda:

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

como:

a) salários;

bJ seguros de acidente;

c) taxas, impostos e contribuições;

d) indenizações;

e) vales-refeição;

fJ vales-transporte; e

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;
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7,2 - manter os seus técnicos suieitos às normas disciplinares do contratante quando em trabalho no órgão,

porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;

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

imediatamente qualquer um deles que seia considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do

contratante;

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

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

contrato;

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

recinto do contratânte;

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

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

dos materiais usados;

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

comunicação;

1.8- usara melhor técnica possível paraa execução dos serviços objeto deste contratoi

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

execução;

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

urgente e prestar os esclarecimentos.julgados necessários;

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

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

clÁusuul NoNA - DAs oBRrcÂçôEs soclAls, coMERcrArs E FrscAts

1. À contratada caberá, ainda:

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

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

manterão nenhum vínculo empregatício com o contratante;

L,2 - assumir, também, a responsairilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação

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

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

contratantê;

1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trâbalhista, 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

contrato.
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2. A inadimplência da contratada, com leferência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a

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

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

contratânte.

CúUSULA DÉCIMA - DÂs oBRIGAçÔES GERAIS

1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

1.1 - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do contratante

durante a prestação dos serviços, objeto deste contrato;

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

prévia autorização da Administração do contratante;

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

1.4- Arbar com todas as revisôes durante a garantia.

cLÁusuLA DÉCIMA PRIMETRA - Do ACoMPANHAMENTo E DA FrscAtlzAçÂo

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

para esse fim.

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

serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos obseryados.

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

autoridade competente da Prefeiturâ Municipal de Eldorado dos Carajás, em tempo hábil, para a adoçâo das

medidas convenientes.

4. A contratada deverá manter preposto para representáJa durante a execuçâo deste contrato, desde que aceito

pela administração do contratante.

crÁusulA DÉcrMA sEcuNDA - DA ÂTESTAçÂo

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

contratante.

CúUSUIÂ DÉCIMÂ TERCEIRA . DA DESPESÂ

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

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

CLÁUSULÂ DÉCIMA QUARTA. Do PAGAMENTo

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

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

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

nominal ao fornecedor, até o 300 (trigésimo) dia útil contado da entrega dos documentos.

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

estiverem de acordo com a especificação apresentada e aceita.
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3. O contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações

devidas pela contratadâ, nos termos deste contrato.

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

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

de penalidade ao contratante.

5. O prazo de pagamento da execução dos serviços será contâdo a partir da data final do período de

adimplemento de cada parcela.

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

forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo contratante, entre a data

acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a aplicação da

seguinte fórmula:

EM=lxNxVP

onde:

EM = Encargos moratórios;

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

VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;

I = Índice de compensação finairceira, assim apurado:

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

365 365

TX - Percentual da taxa anual = 60lo

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

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

atestada por servidor designado, conforme disposto no arL 67 da Lei n.e 8.666/93, e verificaçâo da regularidade da

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAAI,TERAÇÃo Do C0NTRAT0

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

8.666/93, desde que haja interesse da Administração com a âpresentação das devidas iustificativas.

CúUSULA DÉCIMÁ sExTA - Do AUMENT0 oU sUPREssÃo E REAIUSTES

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

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

Lei n.P 8.666193.

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

fizerem necessários; e

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

resultantes de acordo entre as partes-
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1.3. Os valores contratados poderão ser reaiustados a cada período de 72 (doze) meses de execução do Contrâto,

mediante solicitação da Licitante Vencedora, considerando o ÍPCA.

1.4. O reajuste deverá ser solicitado mediante Processo Administrativo protocolado na secretaria de Finanças,

anexando documento que o justifique, devendo ser apostilado ao Contrato nos termos do § 8a do artigo 65 da Lei

Federal nq 8.666/93.

1.5. Toda alteração de valor contratual devera acontecer mediante fundamentação na lei 8666/93 e demais

legislação vigentes, sempre motivada e justiÍicada.

cúusulÂ DÉCIMA sÉTrMA - DAs PENALTDADES

1. O atraso iniustificado 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

'u l0o/o (dez por centoJ sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corrídos, uma

vez comunicada ofi cialmente.

2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a administração do contratante poderá, garantida a

prévia defesa, aplicar à contratada as seguintes sanções:

2.1 - advertência;

2.2 - multa de 10o/o (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto

contratádo, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

?.3 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do

CONTRATANTE, p elo prazo de até Z (dois) anos;

2.4 - declaração de inidoneidade pâra licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os

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

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a administrâção do contratante pelos

v preiuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

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

2 desta cláusula:

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

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

reieitado, caracterizada se a substituiq:ão não ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data daireieição;

e

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

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

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

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

8.666/53.
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5. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente iustificado e aceito pela administração do

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

penalidades mencionadas.

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

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

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

efetuados.

CIÁUSUUT DÉCIMA oITAvA. DA RESCISÃO

1. A inexecução total ou parcial deste contrato enseia a suâ rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a80 da Lei

n.s 8.666/93.

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

contraditório e a ampla defesa.

2. A rescisão deste contrato poderá ser:

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

I a XII e XVll do artigo 78 da lei n.s 8.666/93, notificando-se a contratada com a antecedência mínima de 30

[trinta) dias corridos;

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

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

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

autoridade competente.

ctÁUsULÂ DÉCIMÂ NONA - DA VINCULAçÃO AO EDITAL E Á PROPOST,A DA CONTRATADA

1. Este contrato fica ünculado aos termos do Pregão Eletrônico n.a 

-/- 
e aos termos das propostâs da

contratâda.

CúUSULÂVIGÉSIMÁ - Do FORO

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas adm inistrativamente,

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

privilegiado que seja.

2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias de igual teore

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

contratante e contratada, e pelas testemunhas abaixo.

Eldorado dos Carajás - PA. em de 2022

CONTRÁTANTE CONTRATADA

.,

TESTEMUNHAS:

l.
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