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o ttrultcÍplo DE ELDoRADo Dos cARAJÁs, roRrue pústtco, IARA coNHEcrMENTo Dos INTEREssADos,
euE A nREFEITURA MUNICInAL, RrAttzAruí rtclrnçÃo, eARA REGISTRo DE pREços NA MoDATIDADE
pnncÃo, NA FoRMA rLnrRôuIcA, coM cntrÉruo DE IUTGAMENTo MENoR pREço poR ITEM, Nos
TERMOS DA LEI Ne 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2OO2, DO DECRETO Ne 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE
2019, DO DECRETO Na 7.746, DE 05 DE JUNHO DE 2012, DO DECRETO N" 8.538, DE 06 DE OUTUBRO DE
2015, DECRETO 7892, DECRETO Ng 9.488/18 APLICANDO.SE, SUBSIDIARIAMENTE, A LEI NS 8.666,D821-
DE luNHo DE 1993, E as ExtcÊNCIAS ESTABELECIDAS NEsrE EDrrAL. LEI coMnLEMENTAR Ne 123106 E

t47 /zot4, SUBSIDIARIAMENTE, nELA LEI Ns 8.666193 E DEMAIS LEcIstAçÃo, son ns corrlotçÕEs
ESTABELECTDAS NEsrE ATo coNvocerónro 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.portaldecompraspublicas.com,br, O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o
processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pela sua equipe
responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da proposta com
os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e fulgar as condições 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.

0 objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajoÍia para SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO

PARA CONTRATAçÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATUGUÉIS SONORIZAÇÂO PALCOS

TENDAS BAINHEIROS GRID DE FECHAMENTO E DEMAIS MATERIAIS E ESTRUTURA PARA EVENTOS

COM MONTAGEM E DESMONTAGENS QUE VENHA SER ORGANIZADO PEIA PREFEITURA

MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARA|ÁS E OMRSAS SECITETARIAS DESTE MUNICÍPIO.O crirério de
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óncÃos TNTERESSADoS:
DIVERSAS SECRETARIAS FUNDOS DO MUNICÍPIO DE ELDORADO

DO CARAJÁS.

DASDATA E HORA DE INICIO
PROPOSTAS:

DWIDÁS E ESCLARECIMENTO

L2 H:00 M DO DIA 22/09/2022 (HO

L2 H:00 M DO DIA 29/09/2022 (Ho

ODE

RIO DE

ODEL2 H:00 M DO DIA 29 022

LrA).

LrA).

14H:00 M DO DrA Orl\g/2022 IHORÁRrO DE BRASÍLrA)DATA E HORA FINAT DAS PROPO§TAS:
DATA DEABERTURA DÁS PROPOSTAS

sEssÂo pÚsrrce: 14H:01 M DO DrA Ot/09/2022 IHORÁRrO DE BRASÍLrA)
www.portaldecompraspublicas.com.br

VATOR ORÇADO SIGILOSO

MODO DE DISPUTA
ABERTO

\i

DATA E HORA TIMITE PARA
IMPUGNACÂO:

LOCAL:
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julgamento adotado será o menor preço do ITEM, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos
quanto às especi[icações do objeto.

3. DO REGTSTRO DEPREçOS.

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

constam da minuta de Ata de Registro de Preços

4. DO CREDENCIAMENTO.

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

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

4.2. O cadastro deverá ser feito no Portal de Compras Públicas, no sítio www.portolclecompraspublicas.cam.br:

4.3. 0 credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu

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

Pregão.

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

firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 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

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

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

desatualizados.

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

habilitação

5. DA PARTTCIPAçÂO NO PREGÃO.

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

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

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

sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei ne 71.488, d,e 2007, para o microempreendedor

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

5.3. NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO OS INTERESSADOS:

5.3.3. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos aclministrativos, 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 tenham representação legal no Brasit com poderes expressos para receber citação e

responder administrativa ou judicialmente;

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

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

5.3.8. Entidades empresariais que esteiam reunidas em consórcio;
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5.3.9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão no

7 4 6 / 20L4 -TCU-Plenário).

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

PRÓPRI0 DO SISTEMA ELETRÔNICO, RELATIVO AS SEGUINTES DECLANAçÔCS:

5.4.3. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3" da Lei Complementar no 123, de 2006, estando aptâ 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 Complementar ne 723, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno

porte.

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

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

conformidade com as exigências editalícias;

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

ocorrências posteriores;

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

16 anos, salvo menor, a partir de L4 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7", XXXIII, da

Constituição;

5.4.8. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP no 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 incisos III e IV do art. 1q e no inciso III do art. 5q da Constituição Federal;

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

habilitação devidamente atualizado sem pendencias.

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

leie neste Edital.

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

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

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

envio dessa documentação.

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

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

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

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

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

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

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

habilitação anteriormente inseridos no sistema;

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

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

6.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação d«, licitante melhor classificado somente serão

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

7. DO PR.EENCHIMENTO DA PROPOSTÀ

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

DOS SEGUINTES CAMPOS:

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

7.L.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de

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

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

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

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operar:ionais, encargos previdenciários, trabalhistas,

tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no 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 assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer

outro pretexto.

7.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 9O (Noventa) DIAS, a contar da data de sua apresentação.

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

públicas, quando participarem de licitações públicas;

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

fantasia que venha indicar a mesma.

8. DA ABERTURA DA SBSSÃO, CLASSIFTCÂÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMUI-AçÃO DE IANCES.

8.1. A aberiura dà presente licitação dar-se-á em sessão pública, po." meio de sistema eletrônico, na data, horário e

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

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

especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

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

8.2.4. A desclassificação será sempre fundamentâdâ e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo

real por todos os pârticipantes.

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

a efeito na fase de aceitação.

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

de lances.

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

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

eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e tlo 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 percêntual 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$ 5 (CINCO) reais.

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

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

descartados pelo sistema os respectivos Iances.

8.10.Seráadotadoparaoenviodelancesnoemqueos
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

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

automaticamente pelo sistema quando houver Iance 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 anterior, será de dois minutos e ocorrerá

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

intermediários.

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

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

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

consecução do melhor preço.

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

pelo[a) Pregoeiro(a).

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 serão informados, em tempo real, do valor do menor

Iance registrado, vedada a identificação do licitante.

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

eletrônico poderá permanecer âcessível aos lÍcitantes para a recepçào 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:/Ásww.portaldecompraspublicas.com.br. quando serão di.,ulgadas data e hora para a sua reabertura. E

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

participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

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

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

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

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

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

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

regulamentâdâ pelo Decreto ne 8.538, de 2015.

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

faixa de até 570 (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadâs com a

primeira colocada.

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

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

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

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

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

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

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

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

identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

8.25. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de pre,ferência em relação ao produto estrangeiro, o

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

conforme regulamento.

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

só poderá haverempate entre propostas iguais (não seguidas de la,tces), ou entre lances finais da fase fechada do

modo de disputa aberto e fechado,

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

§ 2q, da LEI Ns 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessi,vamente, 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 prevista em lei para

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

previstas na legislação.

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

empatadas.

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

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

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

8.2g.3. A negociação será realizada por meio do sistema, podend,o ser acompanhada pelos demais licitantes'

8,29.4. O(a) pregoeiro(a) solicitará ao Iicitante melhor classificado que, no pÍazo de 02 (DUAS) horas, envie a

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

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

apresentados.

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

9. DA ACEITABITIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

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

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

e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único dc art. 7q e no 5 9o do art.26 do Decreto n.q

L0.024/2019.
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9.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentâr preço final superior ao preço máximo

fixado (Acórdão ne L455/2018 -TCU - PIenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível do produto

(cinquenta por cento )art.48, inciso II, 1" a lei: 8666.

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

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

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

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

totalidade da remuneração.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta,

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

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

perfeito manuseio, quando for o caso.

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

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

9.7. Havendo necessidade, o[a] Pregoeiro(al 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, contraproposta ao licitante que

apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenl:ão de melhor preço, vedada a negociação 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 seia obtido preço melhor.

9.8.4. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ;er acompanhada pelos demais licitantes.
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9.9. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a

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

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

antes estabelecida, se for o caso.

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

observado o disposto neste Edital.

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

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

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

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

10.1,3. Possuir Cadastro do Portal de Compras Públicas;

LO.1. . Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS e o e o Cadastro Nacional de

Empresas Punidas - CNEP (www.portaldatranspare'n cia.{iov.br/ 1;

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

Conselho Nacional de fustiça (wrvw.cnj.ius.Lrrfimprobidade-adm,'cotrsltltar-requerído.php ).

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

https ://contas.tcu.gov.br/orcl s/f/p= I 660 ; 3 : 0

70.1.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome ,la empresa licitante e também de seu sócio

majoritário, por força do artigo 12 da Lei n" 8.429, de 1.99'., que prevê, dentre as sanções impostas ao

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

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

L0.1.7.7. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas

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

Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

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

similares, dentre outros.

L0.L.7.9. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

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

de participação.

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

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

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

DE COMPRAS PUBLICAS, em relação à habilitação iurídica, à regularidade fiscal e rabalhista, à qualificação

econômica financeira e habilitação técnica.

2.3. Constatado o âtendimento das condições habilitatórias, procerler-se-á a análise das exigências do Termo de

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

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

Municipal que procederá posteriormente com a homologação do processo licitatório.

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

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

apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

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

eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pela Pregoeira lograr êxito em encontrar a[s) 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 Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital,

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

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

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

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

permitidos.

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

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

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

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

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

contribuições.

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

relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

IO.2. HABILITAçÃO JURÍDICA:

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

Junta Comercial da respectiva sede;

1,0.2.4. Em se tratando de microempreendedor individ'.ral - MEI: Certificado da Condição de

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

sítio www.oortaldoenrpreendedor.gov.br';
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10.2.5. No caso de sociedade empresária ou empresa individrral de responsabilidade limitada - EIRELI: ato

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na funta 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;

70.2.7. No caso de sociedade simples: inscrição doato constitrrtivo no Registro Civil das Pessoas furídicas do

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

70.2.8. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto so;ial em vigor, com a ata da assembleia que o

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

respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 1,07 da L,ri ne 5.764, de L97l;

t0.2.9. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

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

respectiva;

10.2.1L. Certidão de enquadramento de micro empresil ou empresa de pequeno porte emitida pela

junta comercial do estado da empresa;

10.3. REGULARIDADE FISCAI E TRABALHISTA:

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

Físicas juntamente com o QSA, conforme o caso;

10.3.4. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda l{acional, mediante apresentação de certidão

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

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

elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Soi:ial, nos termos da Portaria Conjunta ne 7.751,

de 02/t0/2014, 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 1-q de maio de 1943;

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

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

empresa for sediada;

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

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

for sediada;

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

municÍpio ou pelo site. https://eldoradodocarajas-
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pa.nobesistemas.com.br/tributos /document validator/new#. a mesma também poderá ser solicitada

através do E-mail: tributos(Aeldoradodocaraias.pa.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

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

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

10.4. QUALIFICAÇÁO ECONÔMICO.FINANCEIRÂ.

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

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

esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;

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

últimos 60 dias;

10.4.5- Certidão Especifica da lunta Comercial do Estado do donricilio ou sede da licitante emitida nos últimos

60 dias;

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

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

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

(três) meses da data 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 seja cooperativâ, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria

contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 7LZ da Lei ns 5.764, de 7977, ol de uma declaração, sob as

penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fisr:alizador;

70.4.6.10. Devera apresentar junto ao balanço o termo de âbertura e encerramento do mesmo.

10.4.6.17. Certidão de regularidade do profissional (ContadorJ que atesta o balanço patrimonial

dentro do prazo de validade;

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

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

das íórmulas:

LG= Ativo Circulante + Realizável a Icngo Prazo

SG=

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Totâl

Passivo Circulante + Passivr Não Circulante
Ativo Circulânte

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

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

Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10

o/o (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.

10.5. QUALIFICAçÃO TÉCNICA.

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

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

quanto ao nÍvel de atendimento e qualidade; referente aos atestados de pessoa privada o atestado teú que possuir

firma reconhecida a Cartório, fome e endereço.

10.5.1 Declaração de adimplência emitida apenas pela Secretaria de Administrâção, a mesma terá validade apenas

com a assinatura Secretário de administração. Podendo ser solicitada através do E-mail:

coleldoradodocaraias@gmail.com , sendo emitida nos últimos 30 dias.

DEMAIS DOCUMENTOS OBRTGATóruO ;UrrO a neBrLrTAçÂO JURÍDrCA

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

10.5.3 Declaração de suieição às condições estabelecidas no edital e de inexistência de fatos supervenientes

impeditivos da habilitação; (apresentar em papel timbrado da empresa].

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

empresa).

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

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

10.5.7 Declaração de idoneidade; fapresentar em papel timbrado da empresa).

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

10.5.9 Declaração que a empresa entregara a estrutura devidamente montada no prazo de 24 horas de

antecedência do evento. (apresentar em papel timbrado da empresa).

10.5.10 Declaração que se compromete com segurança e estrutura durante todo evento (apresentar em papel

timbrado da empresa).

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

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

todas as demais exigências do edital.

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

10.7. Caso a proposta mais vântajosa seja ofertada por Iicitânte qualificada como microempresa ou empresa de

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

trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) diâs úteis, após a declaração do vencedor,
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comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública,

quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

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 Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes

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

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

concedido o mesmo prazo para regularização.

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

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

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

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

1-0.11. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá

nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate íicto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nq L23,

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

1,0.12. Constatado o atendimento às exigências de habilitação iixadas no Edital, o licitante será declarado

vencedor.

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

contar da solicitação da Pregoeira no sistema eletrônico e deverá:

L1.1.3. Ser redigida em língua 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.

77.L.4. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

tt.z. 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 objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e

procedência, vinculam a Contratada.

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

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

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

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

L1.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas

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

desclassificação.

L1.5. 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.
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11.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão

disponíveis na internet, após a homologação.

Lt.7. A administração quando entender que os valores estão inexequíveis poderá solicitar das empresas

declaradas como arrematantes a planilha de composição, encargos sociais, encargos trabalhistas, despesa com

pessoal, frete juntamente com notas fiscais.

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

desistência do mesmo podendo ser penalizada na forma da lei.

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

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

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

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

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

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

1.2.2.3. 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 o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar

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

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

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

de seus interesses.

12.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscr:tíveis de aproveitamento.

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

Edital.

13. DÂ REABERTURÂ DA SES§ÃO PÚBIICA.

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 seja anulada a própria sessão priblica, situação em que serão repetidos os atos

anulados e os que dele dependam.

1,3.1,.4. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classifrcado ou quando o licitante declarado vencedor

não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalent.'ou não comprovar a regularizaçáo fiscal e

trabalhista, nos termos do art.43, §1s da LC nq 723/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos

imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances
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13.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados par'a acompanhar a sessão reaberta.

73.2.3. 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.

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

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

L4.2. Ap6s a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o

procedimento licitatório.

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

16.1. Homologa do 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 I'reços, 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 drrgão 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 (AR) 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 ernpresa vencedora deverá assinar a ata de registro de preço no prazo máximo de 24 horas a parti do seu

envio podendo a mesma ser assinada digitalmente, o não cumprimento desta clausula a empesa sofrera

sanções administrativas conforme a lei.

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

ou emitido instrumento equivalente.

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

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

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

Edital.

16.5.4. 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 encaminhá-lo para

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

eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (CINCO) dias, a contar da data de seu recebimento.
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16.5.5. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação

justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

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

reconhecimento de que:

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

disposições da Lei nq 8.666, de 1993;

L6.6.4. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

L6.6.5. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e78 da Lei na

8.666 /93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos arl igos 79 e B0 da mesma Lei.

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

poderá ser prorrogado conforme previsão no instrumento contratual.

16.8. Previamente à contratação a Administração realizarâ consultas para identificar possível suspensão

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

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

3,de26 de abril de 2018, e nos termos do art.6a,lll, da Lei ne 1.0.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao

CADIN.

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

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

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

prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalid;rdes previstas no edital e anexos.

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

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

de registro de preços.

1,6.77. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou

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

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

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

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

17.7. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valo" contratual são as estabelecidas no Termo de

Referência, anexo a este Edital.

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

b. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.
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c. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

3.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei ns 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

2L.1.3. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado

dentro do prazo de validade da proposta;

2L.1.4. Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;

2L.1.5. Apresentar documentação falsa;

21.L.6. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

27.1.7. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

21,.L.8. Não mantiver a proposta;

27.1.9. Cometer fraude fiscal;

2L.t.10. Comportar-se de modo inidôneo;

2t.2.O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame sujeitará a empresa, a

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

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

2L.2.L. 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 parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, as seguintes

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

o Advertência por escrito;

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

do contrato;

o 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 total, sem

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

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

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

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

penalidade, de acordo com o inciso IV do art. Ns 87 da Lei Nq 8.666i93, cf cart. Nq 7a da Lei Ns 10.520/02 e art. Ns

14 do Decreto Ns 3.555/00.

21.4. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo dt: 05 fcinco) dias úteis, a contar da ciência da

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

informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.
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21.5, Serão publicadas na Imprensa Oficial, as sanções administrativas previstas neste edital, inclusive a

reabilitação perante a Administração Pública.

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

fornecedores e subcontratados, se admitida à subcontrataçáo, o mais alto padrão de ética durante todo o processo

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

2I.6.T.PARA OS PROPÓSITOS DESTA CLÁUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUTNTES PruíTTCES:

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

objetivo de influenciar aaçáo de servidor público no processo de licitação ou na execução do contrato;

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

licitação ou de execução do contrato;

c) PR(TICA CONTUIADA: Esquematizar ou estabelecer um acordr: entre dois ou mais licitantes, com ou sem o

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

artificiais e não-competitivos;

d) PRÁTICA COERCITIVA: Causar danos ou ameaçar causar danrl, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua

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

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

aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o rlbjetivo de impedir materialmente a apuração

de alegações de prática prevista acima; atos cuja intenção seja inrpedir materialmente o exercício do direito de

o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

22. Dfi,PORMAÇÂO RO DE RE§IRVA. ,-

2.1, Após o encerramento da etapa .o.pãiiiúr, ôs liiitantes poderão reduzir r.ur p.ãio, io ,riá. a, proposta

do licitante mais bem classificado.

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

ao licitante melhor classificado.

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

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

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

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

previstas nos artigos 20 e2L do Decreto n" 7.892/201.3.

23. DA

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

impugnar este Edital.

2.6 A IMPUGNAçÃO DEVER/í ser realizada EXCLUSMMENTE por FORMA ELETRÔNICA no sistema

wllrw.po rtaldecomprasBuhlica§.co m.br.
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2.7 Caberá o(a) Pregoeirofa), auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir

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

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

2.9 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este proresso licitatório deverão ser enviados o(a)

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 Porlal de Compras Públicas no endereço eletrônico

www.portaldecompraspublicas.com. br.

2.L0 O(a) pregoeiro(al responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (doisJ dias úteis, contado da

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

dos anexos.

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

se amoldarem ao art. 21. parágrafo 44, da Lei 8.666/93.

2.L1..3 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo(a)

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

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

administração.

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

serão cadastradas no sítio www.portaldecomnraspublicas.com.bL sendo de responsabilidade dos licitantes, seu

acompanhamento.

2.1,4 Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas,

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

responder pela proponente.

2.tS A petição de impugnação apresentada por empresa deve scr firmada por sócio, pessoa designada para a

administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir actrmpanhada, 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 inrpugnar o Edital).

24. DÀS DTSPOSTÇÕES GERÁrS.

2.1,6 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

2.1,7 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realizaçáo do certame na

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

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

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

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

alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade iurídica, 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 destâ Iicitação não implicará direito à contratação.

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

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

a segurança da contratação.

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

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

processo licitatório.

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

do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expedit nte na Administração.

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

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

2.25 O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade Llas informações prêstadas e dos documentos

apresentâdos 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 sânções cabíveis.

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

processo, prevalecerá as deste Edital.

2.27 A Prefeiura 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 provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado,

desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório.

2.27 .3 A anulaçáo 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, facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a

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

deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

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

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

e perÍodo no qual os autos do processo administrativo permanecerá r com vista franqueada aos interessados.

2.29 Integram este Edital, pâra todos os fins e efeitos, os seguintes írnexos:

lsetas 4L2o:'Pora üea todas vejam. e saíbam . o moo dõ SENHOR íez isto.'
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TERMO DE REFERENCIA

ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA DE pREÇOS;

ANExo II - MoDELo DE nncmnaçÂo DE sulEIçÃo es coNotçÕns ESTABELECTDAS No EDTTAL E DE

rruexrsrÊNcrA DE FATos SUpERVENTENTES rMpEDrrrvos DA HABtLTTAÇÃo;

ANEXO III - MODELO DE DECLARaÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII, ART. 7e DA CONSTITUTçÃO FEDERAL;

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAçÃO TNOEPENDENTE DE pROpOSTA;

ANExo v - MoDELo DE DECLAneÇÃo Do poRTE DA EMpRESA;

ANExo VI - MoDELo DE DECLARAÇÃo DE IDoNEIDADE;

ANEXO VII - DECLARAÇÂO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO;

ANExo urr - DECLenaçÃo nE NÃo vÍNCULo coM óRGÃo púBlrco

ANEXO IX - MINUTA DAATA DE REGISTRO DE PREÇOS;

ANEXO X - MINUTA DO CONTRATO;

Eldorado dos Carajás L7 de Agosto de2022

TIAGO PERE

COSTA:0091
7

IRA Assinado de forma digital
942624 por TIAGO PEREIRA

CO5TA:0091 9426247

Tiago Pereira Costa
Pregoeiro Municipal
Portaria 100 - GAB

isürd.§ dt.tÕ''Pêrú qr:o rôc, rs vÊ.iclrn. s sçbom .. o rroo do SÊNH0ft ,re: rsio'
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TERMo »r RnrnRÊruclR

1.1. O presente Termo de ReferêncÍa tem por objeto a SISTEMA DE REGISTRO DE PREçO PARA CONTRATA
DE EMpRESA ESPECIALIZADA rpr lrucuÉls DE MATERIÂIS E ESTRUTURA pARA EvENTos coM
MONTAGEM E DESMONTAGENS QUE VENHA SER ORGANIZADO PEIIT PREFEITURA MUNICIPAL DE
ELDoRADo oo cenalÁs E DIvERSAS SECRETARTAS unsrr uururcÍplo, DTvERsAS sEcRETARTAS Do
MUNICIPIo DE ELDoRAD0 Do CARAIÁs.

Considerando que os serviços pretendidos pela a administração se faz necessário para cumprirmos com os

trabalhos designados a cada setor, a Secretaria Municipal de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de

Assistência e Promoção Social e Cultura, Esporte e Lazer deste município, solicitou a Prefeita, a autorização para

instauração do processo administrativo, visando tal contratação e a elaboração deste Termo para justificar a real

necessidade da despesa. A contratação é necessária para que possâmos realizar os tradicionais eventos.

O município realiza todos os anos eventos esportivos, turísticos e culturais viabilizando melhorias no comercio

local e propiciando lazer ás pessoas e a busca constante na oferta de entretenimento. As festividades municipais e

eventos institucionais, promovidas pela Prefeitura Municipal, revela-se como prioridade do Calendário Festivo

Cultural e Administrativo institucional deste Município e para a economia local, levando-se em conta que durantes

os dias dos eventos, a cidade ganha divisas em setores do comércio, turismo e serviços em geral. Isso acontece por

conta da movimentação comercial, ocupação completa da rede hoteleira, além do extraordinário fluxo turístico.

Muitos Fatores tornam o município de Eldorado do Carajás uma das principais opções Turísticas do Estado do

Pará e não só pelas belezas naturais ou as belezas da cidade que tornam a üsita obrigatória a quem deseja

conhecer o melhor do Pará.

Grandes eventos culturais de enorme apelo popular serão realizados em Eldorado do Carajás. Eventos como:

Réveillon; Aniversario de Eldorado do Carajás, Festejos e apoio as diversas manifestações culturais por todo o

município, o que atrairá milhares de paraenses e pessoas de outros estados, afim de desfrutarem da programação

cultural local.

Adotou-se, assim, o Sistema de Registro de preços- SRP, considerando a hipótese prevista no inciso I e IV do Artigo

3e do Decreto 7.892/2013, bem como algumas vantagens decorrentes deste procedimento licitatório, como:

efetivar a contratação, somente quando houver necessidade, existência de facultatiüdade na contratação do objeto

licitado, sendo assim, a Administração tem a discricionariedade de agir conforme suas necessidades, podendo

flexibilizar sua suas despesas, com a devida adequação aos recursos disponíveis; evita o fracionamento da despesa,

pois os órgãos realizam um planeiamento por um período de vigtincia determinado; proporciona a redução de

numero de licitações; os serviços Íicarão mais ágeis, pois a licitação já estarão definidos; economia de escala que é

obtida em razão do grande quantitativo licitado; maior transpar'ência dos procedimentos adotados, pois são

monitorados por todos os agentes envolvidos.

Lsôrds fl;ü'pdrí or.rd aotjJ s vejqÍi. ê sc,íbafr,.. a trrão do S€NHOR íez isto. '
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3.1. A contratação, objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal, integralmente, nas Leis Federais ns

L0.520/2002 e ne 8.666/1993, Lei Complementar nq 723/2006 e demais legislações aplicáveis a este evento e nas

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

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

Especificação : Especificação : Locação de Arquibancadas modular em estrutura tubular
metálica, no tamanho de 100 metros, composta de 0B (oito) de;;raus mais um patamar de
acesso de 7,20 m de largura á 1,60 m de altura do piso. Arouibancada deverá ter 200
(duzentos) metros lineares dotada com guarda corpo em estrutur? similar, na parte inferior
e laterais de 1,10m de altura e na parte superior posterior de 2,00m de altura com

ITEM DESCRIÇÃO QUANT UNIDADE
L LOCAÇÃO DE CAMARIM BACKSTAGE DE 5X4M 3,000 DIA

2 LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA MODULAR NO TAMANHO DE lOOMETROS 1,000 DIA

do ode 5x0,60m-1dia

Especificação : Especificação : Baias de contenção I Disciplinador] medindo 1,10m de altura x
2m de comprimento cada grade, confeccionada em aço galvanizado, pintado na cor cinza ou
preta, de encaixe possibilitando o isolamento do público PREÇO A SER COBRADO POR
METRO.

3 LOCAÇÃo DE BArAS DE CONTENÇÃO tplSCrplrNADORESJ 200,000 METRO

LOCAÇÃO DE MATERIAL PARA FECHAMENTO PARA LOCAL DE EVENTO (MONTAGEM E
DESMONTAGEM

Especificação : Especificação : Montagem e desmontagem fechamento, sendo os mesmos em
placas metálicas na altura mínima de 2,20 metros, com travessa e suporte para fixação e sem

4
200,000 METRO

de saídas de de no mínimo metros de

Especificação : Especificação : Locação de painel de led completo de alta definição, com
dimensões de P6.

Especificação: Especificação: Locação de Tenda piramidal 10x10, composta em estrutura
metálica reforçada chapa L4 com montagem individual ou agregada com formação de
pavilhões, pilares de sustentação 3 m de altura na chapa L4 com perfil de 100x100m, com 3
metros de altura, calhada em cúpulas, lona vinílica com tratamento especial e revestimento
sintético, black out [retenção de luz solar), anti-mofo, e auto extinguível, estrutura metálica

5 DE PAINEL DE LED COMPLETO, TAMANHO APROX. BX6M (ALTA DEFINIÇÃO) 1,000 DIA

6 LOCAÇÃO DE GRID DE ALUMÍNIO BOXTRUSS Q3O 200,000 METRO
7 LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL DE 1OX1O 15,000 DIA

tri e 700o/o de hastes.

DE TENDA PIRAMIDAL DE 5X5

Especificação : Especificação : Locação de Tenda piramidal de 5x5m,, composta em estrutura
metálica reforçada chapa 14 com montagem individual ou agregada com formação de
pavilhões, pilares de sustentação 3 m de altura calhada em cúpulas, lona vinílica com
tratamento especial e revestimento sintético, black out fretenção de luz solar), anti-mofo, e
auto estrutura metálica e 1000/o nizada a co unto de hastes

DE GERADOR DE ENERGIA DE 260 KVA
DE PALCO TIPO MODULAR DE 12X1OM

9 5,000 DIA
10 15,000 DIA

i-§i],o.s .dr.!ü 'Pcrc que io.,.)s vejorn. e soiborn... <r môo do SÊlílJO§le; rsto..
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Especificação : Especificação : Locação de Palco tipo modular 12x10m em alumínio (que
atenda as necessidades de apresentações de médio porte enr praça publica, PA-Public
Adress), com piso de madeira e cobertura podendo ser de 02 (duas) ou 04 (quatro) aguas em
lona, com fechamentos laterais e fundos, estrutura medindo LZ (DOZE) metros de frente
(boca) x 10 [dez) metros de profundidade x 9,00 (nove) metros de, altura interna central com

tl LOCAÇÃO DE EQUIPE DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DE MÉDIO PORTE 20,000 DIA

dois medindo 5m.

Especificaç-ão : Especificação : LOCAÇÃo »s EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA
REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE MÉDI0 PORTE (que atenda as necessidades de apresentações
de médio porte em praça publica, PA-Public Adress) COM AS SEGUINTES DESCRIÇÕES: 01
mesa de som de 32 canais com 16 auxiliares digital 01 multicabo rle 36 canais com 50 metros
+ splinter 02 processadores digitais 02 CD player (que execute pendrive) 01 notebook 24
caixas de subgrave com 02 falantes de 18" 16 caixas de alta frequência Line Array de 2 vias
contendo alto falantes de 10" ou de 12" + Driver de no mínimo 3" com guia de ondas, com
bumpers para a suspensão do sistema 02 torres de delay, cada uma com 06 unidade de
caixas de alta frequência line array com duas vias contendo alto falantes de 10" ou 12" +
driver de no mínimo 2" com guia de ondas 04 caixa de subgrave com 02 falantes de 18"
sistema de amplificação completa que atenda as necessidades do sistema acima, bem como
fiações e conexões para as devidas ligações monitor (palcoJ 01" mesa de som com 32 canais
sem expansor e 16 auxiliares digital 02 processadores digitais para o side fill com 04 caixas
para subgrave com 2xL8" e 04 caixas de 02 vias contento alto falantes de 10" ou72" + driver
de no mínimo 1,5" com guia de ondas 10 monitores de 2x12" + driver de no mínimo 1,5" 02
monitores tipo drum fill com 2x75" + driver de no mínimo 1,5" sistema de amplificação para
palco que atenda as necessidades do sistema acima, bem como fiação e conexões para as
devidas Microfones e acessórios 01 técnico.

Especificação : Especificação : LOCAÇÃO or EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PARA
REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE MEDIO PORTE fque atenda as necessidades de apresentações
de médio porte em praça publica, PA-Public Adress) COM AS SEGUINTES CARATERÍSTICAS
MÍNIMAS. 01 mesa digital de 40 canais 06 moving head 700 spot 0B beem 300 08 par led 3W
04 atomic 3000w 08 elipsoidal c/ iris 72 ACL 06 -varas c/ 04 unidades 02 mini brute 06
lampadas 18 lampadas par64 f5 18 filtro de cor 61 p/ lampadas par64 0z maquinas de
fumaça 02 ventiladores 01 canhão seguidor 16 canais de rack aterrados 16 canais de dimmer
dmx 02 set light 1000w fluz de serviçoJ 01 grid 12-frente, O8-fundo, 06-pé direito e 03-
passadas 01 sistema de comunicação intercom 01 multicabo de 12 vias 02 sistemas com
arkaos 01 sistema led sinc tvone, house mix 05x5m, com 4,0m de altura dividido em duas
partes, sendo uma para cobertura das mesas de som no térreo e no primeiro piso servirá
para filmagem e canhão seguidor. estrutura em box de alumínio de 12x10 01 operador
técnico.

12 LOCAÇÃO DE EQUIPE DE ILUMIN AÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MÍiDIo PORTE 20,000 DIA

13
30,000 DIADE PALCO FARRADO DE CORPETE DE 8X8M

Especificação : Especificação : Locação de palco fpraticavel) forrado com carpete, de 8x8M de
destinado a de solenidades tanto em locais abertos fechados.

Especificação : Especificação : Locação de banheiro químico Individual portátil, com
montagem, manutenção diária e desmontagem em polietileno ou material similaC com teto,
dimensões mínimas de 1,10m de frente x 1,10m de fundo x2,70 de altura, composto de caixa
de dejeto, porta papel higiênico fechamento com identificação de ocupado, para uso do
público em geral.

t4 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL PORTÁTIO] 50,000 DIA

15 LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR DE AMBIENTE 15,000 DIA

l-e*à.i $r.Éô 'Pcra qr-re lor,-'s uej*nr. e scríôant._ c moo dr: SsNkô§ /*r rslo.. '
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Especificação: Especificação: Locação de Climatizadores de pouco ruído (de 55 a 64 decibéis
de volume máximo], movimentação de 4500m3/h, com regulagem de intensidade do vento,
com potência (do motor 1 l/4 CV - baixa 1600 RPM - Potencia: 180 watts e Motor 2 1/5 CV
dlta J500 RPA - Potencid: 150 watts a ambientes internos e externos.

t6 SERVIÇO DE LIMPEZA DE BANHEIR0 QUíMICo INDIVIDUAL PoR'iÁTIL 50,00 0 SERVIÇO

Especificação
realizar a asse

Especificação: Serviço de limpeza de banheiro quimico individual portatil,
a a o e desinfe com rodutos ade uados

Especificação : Especificação : O serviço de segurança será realizado por homens e/ou
mulheres que estejam com camisetas identificadoras cujo o obietivo é manter a ordem e

tranquilidade da realização dos eventos realizados pela Prefeitura Municipal de Itupiranga -

PA, realizando o controle de acesso ao palco, camarins ou área reservadas, recepção de

t7 SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA EVENTOS 50,000 SERVIÇO

eventos, indicada lao t7a dos eventos,

Especificação : Especificação : MINÍ TRIO COM POTENCIA DE 30ML WATTS, COM DE MESA
DE SOM COM MíNIMA 12 CANAIS. COMPRIMENTO: 8CM, COM ALTURA:3M E 60
LARGURÁ:2M E 30CM COM DOIS CARROS DE SOM INTERLIGADOS NVIA RADIO

1B MINI TRIO ELETRICO 30,000 DIA

t9 LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE SONORI ZAÇÃO PARA EVENTOS DE PEQUENO PORTE 50,000 DIA

Especificação : Especificação : LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONoRIZAÇÃO PARA
REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE PEQUENO PORTE, COM AS SECIJINTES CARÁCTERÍSTICAS
MÍNIMAS:08 caixas de subgrave com 02 falantes de 18" e sistema de amplificação ativa ou
passiva para as mesmas 0B caixas de alta frequência line array de 2 vias contendo alto
falantes de 10" ou de 12" + driver de 3" com guia de ondas, corn bumpers para suspensào
para o sistema, e com sistema de amplificação ativa ou passiva para as mesmas 04 caixas de
retorno sendo 02 caixas de alta frequências e 02 de baixa frequência com amplificação ativa
01 processador digital 01 mesa de som com no mínimo 16 canais de entrada, 04 subgrupos,
04 vias auxiliares, 04 bandas de equalizaçâo, filtro de graves 02 microfones sem fio para voz
com liequência de operação UHF fiação e conexões para as devidas ligações 01 operador
técnico

LOCA ODEE UIPAMENTOS DE SONORIZA O PARA REI INIÕT]S

Especificação : Especificação : LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORtzAÇÀO PARA
REALIZAÇÃO DE REUNIÕES, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MíNIMAS:02 CAiXAS dE

subgrave ativo Attack Vrs - 1810 1000w rms 02 caixas de alta frcquência dxr-15 de 1100 w
rms, com tripé 02 monitores ativos l mesa de som com 12 canais de entrada, 02 subgrupos,
02 vias auxiliares,03 bandas de equalização, filtro de graves 02 microfones sem fio para voz
com frequência de operação UHF fiação e conexões para as devidas ligações 01 operador
técnico

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

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

5.2. A CONTRATADA deverá entrega os produtos/serviços no prazo de 24 (Vinte e horas) que antecedera o evento

para dias concluir a instalação e montagem.

5.3. A fiscalização e aceitação do objeto serão do órgão responsát el 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 material e/ou serviços serão recebidos depois de conferidas as especificações e

quantidades dos mesmos;

zo 60,000 DIA
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5.4. Só serão aceitos os fornecimentos de material 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 mâterial e/ou serviços cujas condições não sejam satisfatórias;

5.5, O recebimento se efetivará nos seguintes termos:

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

especificação.

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

6.1. Os pagamentos devidos serão realizados após a entrega dos material e/ou serviços dos serviços.

6.2. A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descrição do obreto 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- O Prazo de Vigência será de até 12(doze) meses. a parti'de sua data e assinaturas prorrogáveis nos

termos da legislação Vigente.

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

Nota de empenho, não sendo aceito em nenhuma hipótese, outro di!'erso 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 âtender prontamente às requisições e especificações

deste TERMO DE REFERÊNCIA, a partir da solicitação âtravés de ordem de compra/requisição do Setor

solicitante.

8,4. Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais, fiscais,

quer municipâis, estaduais ou federais, bem como pelo seguro para garantia de pessoas e equipamentos sob suâ

responsabilidade, devendo apresentar, de imediato, quando soli.itados, todos e quaisquer comprovantes de

pâgamento e quitação.

8.5. Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos tel.nos 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 afastâmento imediato, das dependências da sed.: da CONTRATANTE, de qualquer empregado

]sé]cts 4t.2o 'pala qaê to': rs vdat, e sa;bafr.. a mdo do SrN§Oâ Íer i54.,..'
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cuja permanência seja por ela considerada inconveniente.

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

serviços objeto do presente Contrato.

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

integralmente, em todos os seus atos.

8.10, Apresental no caso de pessoa jurídica, a cada pagamento, quando houver fornecimento de mão de obra, a

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

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

8.12. Não prestar declârâções ou informações sem prévia âutorização 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, âssistência técnica e manutenção, durante o prazo de

execuçâo 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 âs informações e esclarecimentos sempre que solicitados pela Contratante.

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

disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações.

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

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

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

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

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

aprovados pelo setor responsável pelo recebimento.

10,1. A disciplina das infrações e sançôes administrativas aplicáveis no curso da Iicitação e da contratâção é aquela

prevista neste Termo de Referência.

TIAGO PEREIRA

COSTA:00919476247

As5inado deformà dig !ôl

COSÍ4j00919426247

Eldorado do Carajás 17 de agosto de 2022

RESPONSÁVEL
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ANEXO I - PROPOSTA DE P oDELO)
PREGÃO ELET NICO Ns XXXX/z022-SRP
sessÃo pÚsLrce: ----/----/2022, i\s ----H---MrN c--, HoRAs.
LOCAL: PREFEITURÁ MUNCIPAL DE
IDENTIFICA Ão DA PRoPoNENTE

ITEM UND QUT.
VALOR

uNrrÁnro ns
VALOR

TOTÀL R$

cARlMBo DA EM pREsA/AssttatuRe no nespoNsÁvel
OBS. serão desclassificadas as propostas que apresentarem cotações contendo preços excessivos, simbólicos, de valor zero ou

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

licitantes.

NOME DE FANTASIA:
RAZAO SOCIAL:
CNPI:
INSC. EST.:

N

ENDERE Oi
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM

BAIRRO: CIDADE:
CEP: E-MAIL
TELEFONE: FAX:
CONTATO DA LICITANTE: TELEFONE:
BANCO DA LICITANTE: CONTA BANCÂRIA DA LICITANTE:
N9 DA AGENCIÂ:

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

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

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

embalagens adequadas.

o Validade da proposta: 

- 

( ) dias.

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

desse processo.

. Que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores da prefeitura municipal de /uf, e ainda cônjuge,

companheiro ou parente até terceiro grau.

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

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

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

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

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

LOCAL E DATA

lsaios 4r.2o 'pots tlue tadt)s vejon. e soíbaí\ .. a fiáo do SENHOR íez É1o...'
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ANExo rr - DECLARAçÃ0 DE sulErçÃo Às coNDrçÕES ESTABELECTDAS No EDTTAL E DE rNExtsrÊNCrA DE
FATos SUPERVENIENTES IMpEDITrvos DA HABILITAçÂo

pnecÂo rlrrRôNICo Ns xxxx/z022-sRp

À

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

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

proponente, declara expressamente que se sujeita às condições

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

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

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

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

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

21 de junho de 1993, e alterações subsequentes.

em, 
-de 

-2022.IASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

]sa,at 41.20 'pqo eue toc ), !E'orr. c sgibqm. a tnoç do SENIiOR íe? isto '

Rua da Rio vermelho o 01 - CentÍo - km 1oo, cEP: 68522-ooo - Etdorado do Carajás,/PA

CNPJ



I
Ji .i;

Etdõiâülo
do Carqjás

PREFEITURA DE ETDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO - Cpt

ANExo rrr - MoDELo DE DEcLAneçÃo xos rrRMos Do rNclso xxxlrr Do ARTIco 7s DA
CoNSTITUIÇÃo FEDERAL

..........., inscrito no CNPI no

pnrcÂo ErErRôNICo Ns xxxx/z0zz-sRp

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

por intermédio de seu representante legal o(al sr(a)

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

(data)

(representante legall

I Obsewaçao: em caso alimativo, assinâlar â r€ssâlvaâcima

lJ{,irs 4r.2o 'p$o que toô.'s vEorr,. e solbcí.. o tt',áo do SÊNHOR íer islo. '
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portador(a) da carteira de identidade na ................ e CPF nq............................, declara, para fins do

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

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

emprega menor de dezesseis anos.
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ANEXO IV - DECTARAÇÃO DE ELABORAçAO TNDEPENDENTE DE PROPOSTA. (MODELO)

PREGÃO ELETRÔNICO NS XXXX/2 02 2 -SRP

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

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

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 ELETRÔNICO Ns XXXX /2O22-SPIP, foi elaborada de

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

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

ETETRÔNICO Ne XXXX/2022-SRP, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
v

B) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do PREGAO ELETRONICO Ne XXXX/Z022-SRP

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

ELETRÔNICO Ns XXXX/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 ELETRÔNICO Ns )O(XX /2O22-SRP quanto a participar ou não da referida

licitação;

D) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO ETETRÔNICO Ne XXXX /2O22-SPIP náo

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

potencial ou de fato do PREGÃO ELETRÔNICO Ns XXXX /2O22-SRP antes da adjudicação do objeto da referida

licitação;

E) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÂO ELETRÔNICO Ns XXXX /ZOZZ-SRP náo

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

v município de uí antes da abertura oficial das propostirs; e

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

para firmá-la.

REPRESENTANTE LEGAL

i,súrds 41.?o: 'pdfd q.re loL, )s vgorn. € §oiborr... o moo do SENHO& fez rsto.
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ANExo v - DECLARAçÃo oo poRTE DA EMeRESA (MrcRoEMpREsA ou EMrRESA DE pEeuENo poRTE)

pnEcÃo srrrRôrurco Ne xxxx/2 02 z -sRp

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

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

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

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

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

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

v 2006.

declaro, para fins daLC t23 /2006 e suas alterações, sob as penalidades desta, ser:

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

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

3e da lei complementar ne 1,23/06 alterada pela LC 747 /2014.
( ) Empresa de pequeno porte - receita bruta anual superior a 360.000,00 e igual ou inferior a 4.800.000,00

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

das vedações legais impostas pelo § 4e do art. 3q da lei complementar ne 723/06 alterada pela LC 747 /201,4.

observações:

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

1,23,de 14 de dezembro de 2006;

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

\7 nos termos da LC ns '),23/2006, 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.XXX.XXX-XX
CRC: 

-

]sürcs .{1.rd. 'po/ü rÍúê lo,Jíls vg<rm. e *torbonr... o rndo ds SÊNHCÊ f8? r§lô.
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ANEXO VI - D DE IDONEIDADE

Ao REDIGIR A eRESENTE DECLARAçÃo, o pRopoNENre onvnpá UTILIZAR poRtvtulÁRlo coM TIMBRE DA
PROPONENTE.

- 
pREGÃo ErgrRôNrco Ne xxxx/2022-sRp

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE
o(A) PREGOETRO(A) E EQUTPE DE APOIO

A empresa ......, inscrita no CNPJ ne ................. por intermédio de seu representante legal o

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

recebidodomunicípiode-/ufoudequalqueroutraentidadedaadministraçãodiretaouindireta,em

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

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

com a administração federal, estadual e municipal.

EM,_DE_D82022.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

is§ios cl.?o 'püío qüê ,odos v J'ü,|r. e soibcm... o mao do SÊNHAft fez ista.
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ANExo vrr - DECLAnnçÃo DE cuMpRrMENTo Dos REeuIsITos DE HABILITeçÂo. @oDELo)

pnrcÃo srnrRôI{rco Ne xxxx/z 0z 2 -sRp

declara, em conformidade com a lei na LO520/02, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este

certame licitatório na PREFEITURA MUNICIPAL DE /UF - pnrCÂO ELETRÔNICO Ns XXXX /2022-

SRP

EM,_DE_D82022

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

Lsr:rcs Sr lo "Fcrs sr.ie ion. rE vtliom. B sclàsm... ü ,nos dâ SÊN|r0§ Í§í j-çro..
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ANExo vrrr DECLAmÇÃo oE wÃo vÍrucuro cou óncÃo púsrIco

A empresa , , portador do CNPf no tendo como seu sócio

representante portador do CPF nq- declaro, para os fins que se fizerem

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

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

EM,_DE_DE2O22

(ASSINATURA DO RESPONSÁV EL E CPF)

i$.1íd§ 4r.sç. 'porü que lcc ::s ugor*. tl soiànm... o moo do SFNHOP fs? i§lô - '
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ANEXO IX MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE PREçOS NS

PREGAO ELETRONICO NS
Aos 

- 

dia(s) do mês de 

-de 

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

Prefeitura Municipâl de Eldorado dos Carajás, nos termos da Leí A666/93 Lei ne 10.520, de 17 de julho de 2002,

publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019, decreto Nq 7.892, DE 23

DE JANEIRO DE 2013, DECRETO Ne 9.488 DE 30 DE AGOSTO DE 2r)18 e das demaÍs normas legais aplicáveis, em

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

SISTEMA DE REGISTRO DE PREçO PARA CONTRATAçÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ALUGUÉIS DE MATERIAIS E ESTRUTURA PARA EVENTOS COM MONTAGEM E DESMONTAGENS QUE
VENHA SER ORGANIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORÁDO DO CARAJÁS E DIVERSAS
SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. OryTNSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ELDORADO DO
CARAfÁS. tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa(s) cuia(s) proposta(s) foi classificada(s)
em primeiro lugar no certame supracitado.
As quantidade são estimadas e não constitui qualquer comprornisso futuro para contratação, devendo ser

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

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

XXXXXXXXXXXXXDfiDüD0fi; C.N.P.f. nq XXXXXXXXXXXXXXX, representada neste ato pelo(a) Sr[a).

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, C.P.F. ne Xxxxvüxxxxx e R.G. nq n«xn«»«xrc«x.

T]ND
VALOR UNITÁRIO

R$
ITEM ESPECIFICAÇÕES QUT.

VALOR TOTAL
R§II

CLÁUSUIA SEGUNDA - DA VALIDÁDE DOS PREçOS

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

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

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

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

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

fornecimento em igualdade de condições.

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

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

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

qua isquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA TERCEIRA . DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

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

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

lsa@s ir 20 'pdu que lodês vqjotn. é ssibam. . a fióg do sEN*oR fez ista..'
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devidamente comprovada a vantagem.

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

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

indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem pratrcados, obedecida à ordem de classificação.

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

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

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

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

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

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

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

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

ctÁusulA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

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

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

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

na zona rural.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

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

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

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

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

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

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

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

disponibilidade orçamenúria.

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

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

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

encargos sociais instituídos por lei.

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

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

desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.

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

a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos term')s deste Pregão Eletrônico/SRP.
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5, Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação

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

pagamento.

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

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

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

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

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

seguinte:

EM=lxNxVP

..- onde:

EM = Encargos moratórios;

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

VP = Valor da parcela a ser paga.

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

I = (Tx) / 365 => t= (6/L00)/365 => I = 0,0001644

TX = Percentual da taxa anual = 6%0.

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

CLÁUSUUI SEXTA - DAS CONDIçÔES DE FORNECIMENTO

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

serviços.

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

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

\r/- obrigações constantes no Edital, no Termo de Referência e nesta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do obieto do Pregão Eletrônico pâra Registro de Preços, a Administração da

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

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

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

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

II - multa de O,1o/o (zero vírgula um por cento) por dia de âtraso pelo descumprimento das obrigações

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

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

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

do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias c<.rrridos, contado da comunicação oficial, sem

lsces 4r.2tJ 'pdío qt]€ lo.J.s vei§rn. e saibarn .. a trráo do SENHOR fez tslo.'
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embargo de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do

objeto o qual foi registrado os prazos.

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

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

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

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

entregar a documentâção exigida para o certame ou apresentar documentâção falsa, ensejar o retardamento da

execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se

de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser

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

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

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

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

Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da

entidade contratante, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período,

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

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREçOS: Quando, por motivo superveniente, o preço registrado

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

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

mercado;

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

8.3 Convocar os demais classificados para conceder igual oportunidade de negociação.

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

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

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

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

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

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

Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contrataçã(, 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, diretâmente, 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 reüsão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo

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

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

rea.iustamento, 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 interessadâ;

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 majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse

âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

CLÁUSULA NONA . DAS CONDIçÕES DE RECEBIMENTO DO OB'ETO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

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

técnicas, e quando couber e instruções, cabendo a verificação ao representante designado pela contratante.

Pârágrafo Primeiro: Os serviços ou produtos deverão ser de ótima qualidade, e deverão ser executado ou

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

acompanhados das respectivas notas fiscais;

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:

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

produtos com as especificações constantes da proposta da empresa.

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

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

úteis após o recebimento provisório.

CLÁUSULA 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 iniciativa do Ministério da Justiça, 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 iustificadas;

. 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.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUToRIzAçÃo PARA AQUISIçÃo E EMIsSÃo DAS ORDENS DE C0MPRA

ou sERvrços

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

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

ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA . DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

O licitante registrâdo na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, quântitâtivos

superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de alé Z5o/o (vinte e cinco por cento) de acordo

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

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

razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Atâ.

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRÂ - DOS PREçOS E LOTES DOS ITENS DE FORNECIMENTO OU SERVIçOS

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações coÍ stantes no edital, Termo de referência e ata de

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAçÕES DA CONTRATANTE
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São obrigações do contratante, as constantes no edital, termo de Referência e ata de registro de preços:

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

entrega dos produtos e emissão do Termo de Recebimento.

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto iicitado por intermédio do fiscal especialmente

designado, de acordo com a Lei a.666/93 e posteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA sExTA - DAs DISPoSIçÔES FINAIS

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

le lugar.

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

constantes das Leis ns 8.666/93 e L0.520 /2002 e demais normas aplicáveis.

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

indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.

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

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

qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instnrmento 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

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
CNPJ N'

CONTRATADA

lsaias 41.2a.'pa& que totj -.s vqom. e soíbom s fiáo do SENHOR fez isto. '

Rua da Rio vermetho " 01 - Centro - km 1oo, CEP: ô852r-ooo - Eldorado do Carajás,/PA //



E

9

tdiíiâilo
doCa§ár

PREFEITURA DE ETDORADO DO CARAIAS
DEPARTAMENTO DE LrC[rAçÃO - Cpl

inscrita no CNPI (MFl sob o n.q estabelecida doravante denominada

simplesmente contratada, neste ato representada por portador da Cédula de ldentidade 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 das Leis na 8.666/1993 e 10.520 /2002, Decreto 10.024 de 20 de Setembro de

2019 e suas alterações posteriores, mediante as cláusulas e condiçõ"s que se seguem:

CLÁUSULÁ PRIMEIRA - DO OBIETO

1. O presente contrato tem como objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREçO PARA CONTRATAÇÂO DE

EMPRESA ESPECIALIZADA EM ALUGUÉIS DE MATERIAIS E ESTRUTURA PARA EVENTOS COM MONTAGEM E

DESMONTAGENS QUE VENHA SER ORGANIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO

CÂRAJÁS E DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE

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

do contrato é de R$ 

-
ESPECIFICAÇÓES UND QUT.

VALOR
UNITÁRIO

R$

VALOR
TOTAL RS

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

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

pagamento.

3. As despesas oriunda do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária: )(X$(XXXK(XXX

CLÁUSULA TERCEIRA . DOS PRAZOS

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

para execução dos serviços, contâdo 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 aut,rrizados para execução

CLÁUSULA 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 l'ulho de 2002 e na Lei ne 8.666/93 Decreto 10.014 de 20 de Setembro de 2019.

isiitos 41.20 'poro qne toa.s vejatn. e §o/bdm... o ,rõô do S6NHaR fez Élo
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ANEXO X

MINUTA DE CONTRATO

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

denominado contratante, com seguinte endereço Rua da Rio vermelho 0 01 - Centro - km L00, CEP;68524-000,

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

ITEM
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crÁusure eurNTA - DA ExEcuçÃo oo coNTRATo

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

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

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

do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

L. A vigência deste contrato será 

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

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

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

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

v cLÁusuLA sÉuuR - Dos ENCARGoS Do CoNTRATANTE

1. Caberá ao contratante:

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

constantes do objeto;

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

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

Anexo I do edital do Pregão eletrônico n.o 

-/-;7.4 - impedir que terceiros executem os serviços objeto deste contrato;

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

pregão n." 

-/-e 
conforme cronograma da secretaria requisitanle.

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

do contratante.

CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

1. Caberá à contratada:

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

como:

a) salários;

b) seguros de acidente;

c) taxas, impostos e contribuições;

d) indenizações;

e) vales-refeição;

f) vales-transporte; e

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Gover'no;

1.2 - manter os seus técnicos sujeitos às normas disciplinares -[o contratante quando em trabalho no órgão,

porém sem qualquer vínculo empregatÍcio com o órgão;
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1.3 - manter os seus técnicos identificados por crachá, quando em trabalho no órgão, devendo substituir

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

contratante;

1..4 - responder, âinda, por quaisquer danos causados diretamente aos móveis, e outros bens de propriedade do

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

contrato;

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

recinto do contratãnte;

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

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

,- dos materiais usados;

L.7 - refazer os serviços que forem reieitados no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da

comunicação;

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

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

execução;

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

urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

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

habilitação e qualificação exigidas neste contrato durante toda a exc'cução do contrato.

CLÁUSULA NoNA - DAS OBRIGAçÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

1. À contratada caberá, ainda:

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

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

manterão nenhum vínculo empregatício com o contratante;

'1,.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigaçôes estabelecidas na legislação

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

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

contratante;

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

originariamente ou vinculados por prevenção, conexão ou continência; e

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

contrato.

2. A inadimplôncia da contratada, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a

responsabilidade por seu pagamento à administração do contratan'.-e, nem poderá onerar o objeto deste contrato,
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razão pela qual a contratada renuncia expressamente a qualquer víirculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o

contratante.

cLÁusuLA DÉcrMA - DAs oBRrceçôEs cERArs

7. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

7.7 - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do contratante

durante a prestação dos serviços, objeto deste contrato;

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

prévia autorização da Administração do contratante;

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

L.4- Arcar com todas as revisões durante a garantia.

\/ CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Do ACoMPANHAMENTo E DA FTSCAtIzAÇÃo

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

para esse fim.

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

serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

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

autoridade competente da Prefeitura Municipal de Eldorado dos Cara;'ás, em tempo hábil, para a adoção das

medidas convenientes.

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

pela administração do contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA . DA ATESTAÇÃO

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

contratânte.
v

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA DESPESA

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO PAGAMENTO

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

Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás, situado na Rua da Rio vermelho s 01 - Centro - km L00, CEP:

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

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

2. O contratante reserva-se o direito de recusar o pagamento se, uo ato da atestação, os serviços executados não

estiverem de acordo com a especificação apresentada e aceita.

3. O contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações

devidas pela contratada, nos termos deste contrato.
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4. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação

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

de penalidade ao contratãnte.

5. O prazo de pagamento da execução dos serviços será contado a partir da data final do período de

adimplemento de cada parcela.

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

forma para tanto, fica 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 datâ prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;

I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

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

365 365

TX - Percentual da taxa anual = 6010

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

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

atestada por servidor designado, conforme disposto no art. 67 da Le r n.e 8.666/93, e verificação da regularidade da

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA ALTERAçÁO DO CONTRATO

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 apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO E REAIUSTES

1. No interesse da Administração do contratante, o valor inicial atuâlizado deste contrato poderá ser aumentado

ou suprimido ato o limite de 25yo (vinte e cinco por cento), conforme dÍsposto no artigo 65, parágrafos le e 2e, da

Lei n.e 8.666/93.

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

fizerem necessários; e

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

resultantes de acordo entre as partes.

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

mediante solicitação da Licitante Vencedora, considerando o IPCA.
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cúusure »Éctue sÉttlla - ols pENALIDADES

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

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

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

vez comunicada ofi cialmente.

2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a adlainistração do contratante poderá, garantida a

prévia defesa, aplicar à contratada as seguintes sanções:

2"1 - advertência;

2.2 - multa de l0o/o {dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto

contratâdo, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contâdo da comunicação oficial;

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

CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

2.4 - declaração de inidoneidade para licÍtar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os

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

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

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

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

2 desta cláusula:

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

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

reieitado, caracterizada se a substituÍção não ocorrer no prazo de 5 (cincoJ dias úteis, contado da data da reieição;

e

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

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

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

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

8.666/93.

5. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidanrente justificado e aceito pela administração do

contratânte, em relação a um dos eventos arrolados no item 3 'lesta cláusula, a contratâda ficará isenta das

penalidades mencionadas.
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1..4. O reaiuste deverá ser solicitado mediante Processo Administrativo protocolado na secretaria de Finanças,

anexando documento que o justifique, devendo ser apostilado ao Contrato nos termos do § 8q do artigo 65 da Lei

Federal nq 8.666/93.
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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 juntamente com as de muita, descontando-a dos pagamentos a serem

efetuados.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RESCISÃO

7. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a80 da Lei

n.e 8.666/93.

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

contraditório e a ampla defesa.

2. A rescisão deste contrato poderá ser:

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

I a XII e XVII do artigo 7B da lei n.q 8.666/93, notificando-se a contratada com a antecedência mínima de 30

(trinta) dias corridos;

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

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

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

autoridade competente.

cLÁusuLA DÉcIMA NoNA - DA vINcuLAÇÃo Ao EDTTAL E Á pRoposrA DA coNTRÁTADA

L. Este contrato fica vinculado aos termos do Pregão Eletrônico n.e _/- e aos termos das propostas da

contratada.

CIÁUSULAVIGÉSIMA - DO FORO

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

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

privilegiado que seja.

2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e

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

contratante e contratada, e pelas testemunhas abaixo.

Eldoraiio dos Carajás - PA, em de 2022.

CONTRATANTE CO"ITRATADA

TESTEMLINHAS

2.
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