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o tttullcÍplo DE ELDoRADo Dos CARAIÁS, TORNA pÚguco, PARA CoNHECIMENTO DOS INTERESSADOS,
QUE A PREFEITURA MUNICIPÂL, nnAltztruí LIcITRçÃo, PARA REGISTRo DE pREços NA MoDALIDADE
PREcÃo, NA FoRMA stsrRÔI{lcA, coM cRIrÉruo DE JULGAMENTo MENoR pnEço poR ITEM, Nos
TERIvlos DA LEI Ne 10.520, DE L7 DE IULHO DE 2002, DO DECRETO Ns 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE
2OL9, DO DECR-ETO Ne 7.746, DE 05 DE f UNHO DE 2012, DO DECRETO N' 8.538, DE 06 DE OUTUBRO DE
2015, DECRETO 7892, DECRETO Nq 9.488/18 APTICANDO-SE, SUBSIDIARIAJI,TENTE, A LEI No 8.666, DE 21
DE IUNHo DE 1993, r as rxtcÊNCIAS ESTABEIECIDAS NEsrE EDITAT. LEI CoMPLEMENTAR Ns 123106 E
147 /2ot4, SUBSIDIARIAMENTE, PELA LEt Ns 8.666193 E DEMAJS LEctsLAçÂo, soB ns coruniçôrs
ESTABELEcTDAS NEsrE ATo coNvocRrónro E ANExos.

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denorninado Pregoeiro, mediante a inserção e
monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica
www.portaldecompraspuhlicas.com.br. 0 servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o
processo Iicitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pela sua equipe
responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na interne! verificar a conformidade da proposta corn
os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir â etâpa de lances; verificar e julgar as condições de habilitação;
receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua deciião;
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.

E

ABERTO

z. Do oBrETo.

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajcsa para Sistema de registro de preço para
contratação de empresa para locação de veículos leves e utilitários para atender diversas secretarias e
fundos do Município de Eldorado do Caraiás. O critério de julgarnento adotado será o menor preço do ITEM,
observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto .às especiÍicações do objeto.
3: DOREGISTRODEPREçOS

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
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ÓncÃos INTERESSADoS:
DIVERSAS SECRETARIAS FUNDOS DO
ELDORADO DO CARA|ÁS.

MUNIC PIO DE

DATA E HORA DE INICIO DAS PROPOSTAS: 12 H:00 M DO DIA 22 DE
DATA E HORA TIMITE PARA IMPUGNAÇÃO: DEB02212 H:00 M DO DIA29 L

DUVIDAS E ESCLARECIMENTO DE BRASILI12 H:00 M DO DIA29 /11/2022 (HORÁRIO
LI08 H:00 M DO DIA 29 o22 DEB

wlvw.pqf taklccomprasp u bli cas.conr.bt

SIGILOSO

DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS -
sEssÂo pÚnttce:

0B H:01M DoDIA 02/12/2022 (Ho@

LOCAI:
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4. DOCBEDENCIAMENTO.

4.1. O Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastral no PORTAL DE COMPRAS PUBUCAS 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 sítro wwty,p.ç.f{$ldecornpr(]#,d,:ilhliccrs-.§;gnt.br;

4.3. O credenciarnento junto ao provedor do sistema implica , 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

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

imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo ilenüfique incorreção ou aqueles se torrem

desatualizados.

4.5.3. A não observância do disposto no subitem anterior pod"rá ensejar desclassificação no momento da

habilitação

,,
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 PUBLICAS.

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

sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei ne L1 .488, de 2007, para o microempreendedor

individual - MEI, nos limites preüstos da Lei Complementar ns 123,c e 2006.

5.3. NÂo PoDERÃo PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃo oS INTERESSADoS:

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

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

5.3.5. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil r om poderes expressos para receber citação e

responder edministrativa ou j udicialmente;

5.3.6. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9e da Lei ne 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 estejam reunidas em consórci«.1.

5,3.9. Organizações da Sociedade Ciül de Interesse Público - rISCIP, atuando nessa condição (Acórdão no

7 46 / 2A 74-TCU-Plenário).

5.4. COMO CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO, A LICITANTE ASSINALARÁ "SIM" oU .NÃ0" EM CAMPo

pRÓpRIo Do stsrEMA ELETRONICo, RELATIVo Às sncurNTES DECI,ARAÇÕES:
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5.4.3. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3" da Lei Complementar ne 1.23, de2O06, estando apta a

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

5.4.3.7. Nos itens exclusivos para participação de rnicroempresas e ernpresas de pequeno porte, â

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 Eatamento

favorecido preüsto na Lei Complementar ne L23, de 2006, mesmo que rnicroempresa, 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 proposta apresentada está em

conformidade com as exigências editalícias;

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

ocorrências posteriores;

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

16 anos, salvo menor, a partir de 14 anoq na condlção de aprendiz, nos terrnos do arügo 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 produüva, empregados executando trabalho degradante ou forçado,

observando o disposto nos incisos III e IV do arL 1a e no inciso III do arL 5s da Constituição Federal;

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

habilitação deüdamente atualizado sem pendencias.

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

lei e neste Edital.

6. DAAPRESENTAçÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILTTAÇÃO.

6.1, Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitântemente 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.

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

que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1e da LC ns t23, de 20O6.
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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 públic4 os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os document"os de

habilitação anteriormente inseridos no sistema;

6.6. Não será estâbelecida, nessa etapa do certame, ordem de clâssificação entre as propostâs apresentadas, o que

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

6.7. Os documentos que compõem a propostá e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão

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

7. DO PREEIÜCHIMEHTO DA PROPOSTÁ"

7.1, O LICITANTE DEVERÁ ENVIAR SUA PROPOSTA I\4EDIANTE O PREENCHIMENTO, NO SiSTEMA EI.ETRÔNICO,

DOS SEGUINTES CAMPOS:

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

7,1.4. Descrição detalhada do obieto, contendo as informações similares ou superiores à especificação do

Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, fabricante, modelo, ano, prazo de validade sobe pena de

desclassificação dâ proposta logo na fase inicial.

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

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

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

serviços,

7.4. os preços ofertados, tanto nâ proposta inicial, quanto na etapa de lânces, serão de exclusiva responsabilidade

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

outro pretexto.

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

7.5. Os licitântes d€vem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações

públicas, quando participarem de licitações públicâs;

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

fantasia que venha indicar a mesmâ.

8, DA ÁBtrRft'nÂ Dá §E§§ÃO, CTASSIF}CÀçÃO DA§ PROPOSTAS E FORMUTÁçÀO DÍ I.Â[ICE§.

8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão públic4 por meio de sistema eletrônico, na data, horário e

local indicados neste Edital.

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

em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Editâ1, contenhâm vícios insanáveis ou não âpresentem as

especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

8.2.3. Também será desclassiÍicada a proposta que identifique o Iicitante.
a
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8.2.4. A desclassincação será sempre fundamentâdâ e registrãda no sistema, com acompanhamento em tempo

real por todos os participantes.

8.2.5, A não desclassificação dâ propostâ não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado

a efeito na fase de aceitação.

8.3, 0 sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas pârticiparão da fasc

de lances.

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

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

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

8.5.3.0lancedeveráserofertadodeacordocomotipodelicitaçãoindicadanopreambulodesteedital.

8.6. Os licitãntes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para âberturâ dâ sessão e as

regras estabelecidas no Edital.

8.7, O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior oü percentual de desconto superior ao último

por ele ofertado e registrado pelo sistema.

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

lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 10 (dez) reais.

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

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

descartados pelo sistema os respectivos lances.

8.10. Será adotado para o enüo de lances no nresâo eletrônico o modo de disputa 'ABERTO. em que os

licitantes apresentarão lances púb)icos e sucessivos, com prorrogâções.

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

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

sessão pública.

8.12. A prorrogação automática da etapa de lanceg de que trata o ir,em anterior, será de dois minutos e ocorrerá

sucessivamente sempre que houver lances enúados nesse perÍodo de prorrogaçâo, inclusive no caso de lances

intermediários.

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

automaticâmente.

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

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

consecução do melhor preço.

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

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

primeiro.

8.L6. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor

lance registrado, vedada a identificação do licitante,

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

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

8.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeira persistir por tempo superior a dez minutos, a

sessão pública será suspensa e terá reinÍcio somente após corrrunicação expressa do[al Pregoeiro(a) aos

participantes do certame, publicada no Portal de Compras Públicas,

hlgo: /y'www.portaldecomnraspublicas.com.br. quando serão divulgadas 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

parücipantes, 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 parücipação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma

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

entidade empresarial. O sistema idenüficará 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 ns L23, de 2006,

regulamentada pelo Decreto ne 8.538, de 2015.

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

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

primeira colocada.

A.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para

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

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

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

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

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

direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

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

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

identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta,

8.25. Quando houver propostas beneficiadas com âs mârgens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o

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

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

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

modo de disputa aberto e fechado.

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

§ 2e, da LEI Ns 8.666, de L993, assegurando-se a preferência, sucessi.ramente, aos bens e serviços:

A.27.3. Produzidos no país;

8.27.4. Produzidos por empresas brasileiras;

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

8.27.6. Produzidos por ernpresas que comprovem cumprirnentr, de reserva de cargos prevista em lei para

pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Socii'l e que atendam às regras de acessibilidade

previstas na legislação.

8.28. Persistindo o ernpate, 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) Jrregoeiro[al deverá encaminhar, pelo sistema

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

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

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

8.29.4- O(a) pregoeiro(a) solicitará ao licitante melhor classificacio que, no prazo de 02 (DUAS) horas, envie a

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

documentos complementares, quando necessários à confirrnação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados.

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

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

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

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

1,0.024/2019.

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

fixado [Acórdão ns t45512018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível do produto

fcinquenta por centoJarl 48, inciso Il, 1-o a lei: 8666.

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

valor zero, incompativeis corn os preços dos insurnos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos

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

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

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

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

9.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão públicâ pâra a reâlizâção de diligências, com vistâs ao

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

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

9.5. O(âJ Pregoeiro(a) poderá convocar o licitânte para enüar documento digitâl 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 peloIaJ Pregoeiro(a) por solicitação escrita e justificada do

licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro,

954 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as

caracterísücâs do mâterial ofertado, tâis como marca, modelo, t!po, fabricante e procedênciâ, além de outras

informâções perünentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou,

se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo(â) Pregoeiro(a), 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

realizaçáo 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 propostâ ou lance vencedor for desclassificado, o(a) P-egoeiro(a) examinará a proposta ou lance

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

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

a sua conünuidade.

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

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

condições diversas das previstâs neste Edital.

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

negociar com o licitante para que seja obtido preÇo melhor.

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

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

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

eventual ocorrência do empate ncto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC ns 1.23, de 2006, seguindo-se a disciplina

antes €stabelecida, 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 Edità1.
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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 descumprimento das condições de participação,

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

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

10.1.3. Possuir Cadastro do Portal de Compras Públicas;

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

Ernpresas Punid as - CN E P (lvrvrn'.portald att'a nsl:alettci a.gov. brl ),
10.1.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo

Conselho Nacional de fusüça (lvrvra,.cnj.ius.br/improlridade*adr»/consultar..requerido.php j.

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

h ttns I // contas.tcu. gor,.br/ ord s /fzp = l" 6 6 0 : 3 : ü

L0.1.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e tarnbém de seu sócio

majoritário, por força do arügo L2 da Lei n" 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao

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

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

70.7.7.7. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências ImpediEivas

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

Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

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

si milares, d entre outros.

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

L0.1.8. Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por falta de condição

de participação.

L0.1.9. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate

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

estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

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

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

econômica financeira e habilitação técnica.

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

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

deste Município, declarando assim o vencedor, sendo-lhe 1',6p6logado o objeto deste certame pela Prefeita

Municipal que procederá posteriormente com a homologação do processo licitatório.
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L0.1.10. 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, enr 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 cerüdões feita pela Pregoeira lograr êxito em enconürar a(sJ certidão(ões)

válida(s), conforme art.43, §3s, do Decreto t0.024,de20t9.

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

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

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

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

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

o Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPf/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 emiüdos somente em nome da matriz.

. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filiai com diferenças de números de documentos

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

contribuições.

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

relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

L0.2. HABTLTTAÇÃO f UnÍOrCR:

L0.2.3. No caso de ernpresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da

Junta Comercial da respectiva sede;

L0.2.4. Em se tratando de microempreendedor indiüdual - MEI: Cerüficado da Condição de

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

síüo wlvlv,porlâlclocm p rccndcd or.eor'.[rr;

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

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na ]unta 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 amatriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou trgência;

10.2.7. No caso de sociedade simples: inscrição do ato consütutivo no Registro Ciül das Pessoas furídicas do

local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
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L0.2.8. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o

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

respecüva sede, bem como o registro de que trata o art 1,07 da Lei ns 5.764,de t97'1,;

L0.2.9. 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;

L0.2.t7. Certidão de enquadramento de micro empresa ou empresa de pequeno porte emitida pela

junta comercial do estado da empresa;

10.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

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

Físicas juntamente com o QSA, conforme o caso;

1,0.3.4. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, 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 Díüda Ativa da União (DAU) por

elas administrados, inclusive aqueles relaüvos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta ne L.751,,

de02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

10.3.5. Prova de regularidade com o Fundo de Garanüa do Tempo de Serviço [FGTS);

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

apresentação de certidão negaüva 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 1s de maio de 1943;

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

Tributos Estaduais e Cerüdão Negativa da DÍvida Ativa, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a

empresa for sediada;

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

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

for sediada;

10.3,9. Certidão negativa junto ao município de Eldorado do Carajás, emitida pelo departamento de tributos do

município ou pelo site. htrps/leldoradodocaraias-

pa.nobesistemas.cour.br/tributos/rlrrcurrrent mlidator/nerv#. a mesma tambérn poderá ser solicitada

através do E-rnail: tributos@eldorad gdocaraias.pa. gorr.br

l-0.3.10. Alvará de funcionamento da sede da ernpresa.

10,3.L1. Certidão de ações Trabalhistas de jurisdição do e..:tado da sede da licitante

1O.3.L2. Caso o licitânte detentor do menor preço seja quaiificado como microempresa ou empresa de

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

fiscal, rnesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
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10.4. euAuucnçÃo scoruôrurco-FrNANcErRA.

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

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

esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;

t0.4.4. Certidão Simplificada da funta Comercial do Estado do domicilio ou sede da licitante emitida nos

últimos 60 dias;

L0.4.5. Certidão Especifica da Junta Comercial do Estado do domicilio ou sede da licitante emitida nos últimos

60 dias;

t0,4.6. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados

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

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

[três) meses da data de apresentação da proposta;

1,0.4.6.7. No caso de empresa constituÍda no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço

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

1,0.4.6.8. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de Iei ou contrato social/estatuto social.

1,0.4.6.9. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria

contábil-financeira, conforme dispõe o arügo 112 da Lei ne 5.764,de L97\,ou de uma declaração, sob as

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

10.4.6.10. Devera apresentar junto ao balanço o termo de abertura e encerramento do mesn)o.

1,0.4.6.LL. Certidão de regularidade do profissional (Contador) que atesta o balanço patrimonial

dentro do prazo de validade;

L0.4.7. 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 fórmulas:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG=

SG=

LC=

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Aüvo Total

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Circulante

Passivo Circulante

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

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

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

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

10.5. QUATTFTCAÇÃO TÉCNTCA
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9.11.1. Atestado de capacidade técnica expedida por órgão da Administração Pública ou Privada, comprovando a

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

quanto ao nível de atendimento e qualidade; referente aos atestados de pessoa privada o âtestado terá que possuir

firma reconhecida a Cartório, Íome e endereço.

9.Lt.2. Declaraçáo de adimplência emitida apenas pela Secretaria de {dministração, a mesma terá validade âpenas

com a assinaturâ Secrelário de âdministrâção. Podendo ser solicitadâ atrâvés do E-mail:

coleldoradodocarajas@gmait.com , a validade da mesma sendo emiti,la nos últimos 30 dias, aonde a mesma deverá

ser solicitada 24 horâs de ântecedência do certame.

9.11.3. Declaração que os veículos se encontra devidamente licenciarlo, apto a Fazer transporte dento do território

nacional.

9.11.4. Relação de veículos da empresa, com a apresentação de cópia autenticada do Cerüficado de Registro e

Licenciamento do Veículo (CRLVJ em nome da empresa ou comproveção será feita aEavés de cópia autenticada do

contrato de locação devidamente assinadas e reconhecidas em cârtóno ambas âs assinaturas.

DOCUMENTOS OBRIGATÓRJO IUNTO A HABILITAçÃO IUÚDICA

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

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

impeditivos da habilitação; (apresentar em papeltimbrado da empresa).

10.5,4 Declaração nos termos do inciso XXXIII, art. 7e da constituiçâo federal; (apresentar em papel timbrado da

empresa).

10.5,5 Declaração de elaboração independente de propostâ; [apr€sentar em papel timbrado da empresaJ.

10.5.6 Declaração do porte da empresaj [apresentar em papel ümbralo da empresa).

10.5,7 Declaração de idoneidade; fapresentar em papel timbrado da empresa),

10.5.8 Declaraçáo de cumprimento dos requisitos de hâbilitaçãoj [apresentar em pape] timbrado da empresa).

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

antecedência do evento. (Apresentar em pâpel timbrado da empresar.

10,5,11 Declaraçâo autorizando a PMEC para investigações compleme[tares que se fizerem necessárias. (Apresentar em

papel ümbrado da empresa).

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

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

todâs as demais exigênciâs do editâI.

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

1.0.7, Caso a proposta mais vantaiosa sela ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de

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

trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cincoJ dias úteis, após a declaração do vencedor,
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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 íacultada a convocação dos licitantes

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

de pequeno porte ou sociedade cooperaliva 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 continuida'le da mesma.

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

documentos exigidos, ou apresenú-los em desacordo com o estabelecido neste EditâI.

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

nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC ns 12 3,

de2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação dr proposta subsequente.

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

vencedor.

11.1. A propostâ 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:

LL.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 dernais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

LL,1,.4. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento,

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

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

1t.2.3. Todas as especificações do objeto contidas na propostâ, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e

procedência, vinculam a Contratada,

1L.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor uniúrio em algarismos e o valor

global em algarismos e por extenso (art. 5o da Lei nq 8.666193).

L1.3.3. Ocorrendo divergência entre os preços unitarios e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de

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

t7.4. A oferta deverá ser firrne e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas

de preço ou de qualquer ouEra condição que induza o iulgame,rto a mais de um resultado, sob pena de

desclassificação.

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

corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro Iicitante.
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1-L.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão

disponíveis na internet, após a homologação.

L1.7. A administração quando entender que os valores estão inexequíveis poderá solicitar das empresas

declaradas como arrematantes a planilha de composição, encargos sociais, encargos trabalhistas, clespesa 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 Íiscal e trabalhista da licitante qualificada comt-r

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 próprio 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, fundamentadamente.

L2.2.3. Nesse momento o(aJ Pregoeiro(a) não adentrará no rnérittr recursal, mas apenas verificará as condições

de admissibilidade do recurso.

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

desse direito.

L2.2.5. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a parür de então, o pÍazo de três dias para apresentar

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

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

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada üsta irnediata dos elementos indispensáveis à defesa

de seus interesses.

L2.3. O acolhimento do recurso invalida tÊÍo somente os atos insuscelíveis de aproveitamento.

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

Edital.

13. DÁ REABERTURA DÁ SESSÃO PÚBLICÀ

13.L. 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 púhlica, situação em que serão repetidos os atos

anulados e os que dele dependam.

13,7.4. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor

não assinar o contrato, não re[irar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e

trabalhista, nos termos do arl 43, §1e da LC nq 123/2006. Nessa.. hipóteses, serão adotados os procedimentos

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

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

procedimento licitatório.

t3.2.4. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no CADASTRO DO PORTAL DE

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

14. DAÁrrrrHlrcAçÃo E rmMoLoGAçAo.

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

procedi mento lici tatório,

Ts. DAGARANTIA DE EXECUçÃO. . : . 
.,,:,:,::,:::,,

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

16. DAATADE REGISTRO DE PREçOS 
:

16,1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o pr:rzo de até OS (flÚCO) dias uteis, contados a

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

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

16.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante e [rgão ou entidade para a assinatura da Ata de

Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assilratura, 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.

L6.4. DO TER}TO DE CONTRÁTO OU INSTRUMENTO f,QUTVÂLENTE.

!6.5. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a crrntratação, será firmado Termo de Contrato

ou emiüdo 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, conforrne o caso (Nota de Empenho/Carta

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

Edital.

L6.5.4. Alternativamente à convocação para comparecer peranLe rl órgão ou entidade para a assinatura do

Termo de Contrato ou aceite do instrurnento 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 AdminisEação.

1,6.6. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no

reconhecimento de que:

t6.6.3. Referida Nota está subsütuindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as

disposições da Lei ns 8.666,de 1993;

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

1,6.7 . A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas preústas nos artigos 77 e 78 da Lei ns

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

16.8. 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.

16.9. Previamente à conEatação a Administração realizará consultas para identificar possível suspensão

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

Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no arL 29,da Instrução Normativa na

3,de26 de abril de20L8, e nos termos do art. 6e,lll, da Lei ne L0.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao

CADIN.

16,10, Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação

consignadas neste Edital, as quais deverão ser manüdas pelo licitante durante a rrigência do contrato.

16.10,3. 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 penalidades previstas no edital e anexos.

16.11. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovâção 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.

16.12. 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 â ata de registro de preços.

17. DO REA| USTAMENTO EM SENTIDO GERAL.

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

Re[erência, anexo a este Edital.

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FTSCALIZAçÃO.

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

19. DAS OBRIGAçÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

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

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

21. DÀS SAIUçÕES ADMTNTSTRATwAS.

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

2L.L.3. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrurnento equivalente, quando convocado

dentro do prazo de validade da proposta;

zt.L.+. Não assinar a ata de registro de preços, quando cabÍvel;

21.1,.5. Apresentar documentação falsa;

2t.L.6. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

21.1,.7. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

21.1,.8. Não mantiver a proposta;

2L.1,.9. Cometer fraude fiscal;

2L.1.L0. Comportar-se de modo inidôneo;

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

juízo da Administração, à multa moratória de 0,50/o (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez

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

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

Municipal de Eldorado dos Carajás, e poderá cumular com as demais sanções adminisErativas, inclusive com as

multas previstas.

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

sanções administraüvâs, nos termos do artigo Ne 87, da Lei Ns 8.666/93:

o Advertência por escrito;

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

do contrato;

o Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratâr com a Prefeitura Municipal de

Eldorado dos Carajás, 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 (cincoJ anos;

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

deterrninantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitaçãc' perante a própria autoridade que aplicou a

penalidade, de acordo com o inciso IVdo art. Ne 87 da Lei Ns 8.666/93,cf carL Nq 7a da Lei Ns 10.520/02 e arr. Nq

14 do Decreto Nq 3.555/00.

2l-4. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) 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 administraüvas previstas neste edital, inclusive a

reabilitação perante a Administração Pública.

21.6.DA FRAUDE E DA CORRUPçÃO - Os licitantes e o contratado devem observar efazer observar, por seus

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

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

2I.6.I, PARAOS PROPóSITOS DESTA CúUSULA, DEFINEM.SE AS SEGUINTES PR"ÁTICAS:

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

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

b) PR/íTICA FRAUDULENTA: A íalsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de

licitação ou de execução do contrato;

c) PRÁTICA CONLUIADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais llcitantes, com ou sem c)

conhecimento de representântes ou prepostos do órgão licitrdor, üsando estabelecer preços em níyeis

artifi ciais e não-competitivos;

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

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

e) PRÁTICA OBSTRUTM: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar prDvas em inspeções ou fazer declarações falsas

aos representantes do organismo financeiro mulülateral, com o objetivo de impedir rnaterialmente a apuração

de alegações de prática previstâ acima; atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito cle

o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

22. DAFOHMAçÃO DO CADASTRO DE RESERVA

2.7 Após o encerramento da etapa cornpeLiüva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da 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,

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

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

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

previstas nos artigos 20 e 21, do Decreto n' 7.892/2013.

23. DA tMPUcilAç"ã,O AO ED|TÂL E DO PEDIDO DE ESCUTRECIMENTO.

2.5 Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertrrra da sessão pública, qualquer pessoa poder-á

impugnar este Edital.

2.6 A IMPUGNAçAO OfVfru[ ser realizada EXCLUSMMENTE por FORMA ELETRÔNICA no sistema

\tr""Lv-.yy-.portaldecqmB.f *.§publicas.corn.br.
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2.7 Caberá o[a) Pregoeiro(a), auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir

sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da 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 procrjsso 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 úa internet, ern campo próprio do Sistema Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico

www. porta ldecom pra spubl icas.conr. br.

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

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

dos anexos.

2.11 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certâme, salvo quando

se amoldarem ao arL 2lparágrafo 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 respostâs aos pedidos de esclarecirnentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a

administração.

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

serãocadastradasnosÍtiosendoderesponsabilidadedoslicitantes,seu
acompanharnento.

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

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

responder pela proponente,

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

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

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

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

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

2.L7 Náo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na

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

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

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

- DF.
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2.19 No ,ulgamento das propostas e da habilitação, o[a] Pregoeiro(al poderá sanar erros ou falhas que não

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

registrado em ata e acessÍvel â todos, âtribuindo-lhes validade e eficácia para nns de hâbilitação e classilicação.

2.20 A homologação do resultado desta licitação não impliçará direito à contratação.

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

os interessâdos, desdê que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomiâ, â finalidade e

a segurança da contratação,

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

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

processo licitatório,

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

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

2.24 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afâstamento do licitante, desde que

seia 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 das informações prestadas e dos documentos

apresentados em qualquer fase da licitação.

2.25.3 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele conüdas implicará â

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 sanções cabÍveis,

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

processo, prevalecerá as deste Ediul.

2.27 A PreÍeitura Municipal de Eldorado dos Caraiás, poderá revogar este Pregão por razões de interesse público

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

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

desde que observados os princÍpios da ampla de[esa e contraditório.

2.27.3 A anldlação do pregão induz à do contrato.

24.12.2. A andação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigâção de indenizar.

2.28 É facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinadâ 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.

O Edital esta disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www,portaldecomnfaspublicas-com.br. e

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

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

e período no qual os autos do processo administraüvo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

2.29 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
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TERMO DE REFERENCIA

ANEXO r - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS;

ANExo u - MoDELo DE DECLaneçÂo ne suluÇÃo Às corrrorçÕrs ESTABELECIDAS No EDTTAL E DE

rrurxlsrÊuctA DE FATos SUpERVENTENTES TMpEDITIVoS na HeglLttaÇÃo;

ANExo III - MoDELo DE DECLAnaçÃo Nos rERMos Do INCISo xxxut, ART. 70 DA coNSTITurçÃo FEDERAL;

ANExo IV - MoDELo DE DECLARAÇAo DE ELABoRAçÃo IunrrnNDENTE DE pRopoSTA;

ANExo v - MoDELo DE DECLARAÇÃo oo poRTE DA EMpRESA;

ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇAO DE TDONEIDADE;

ANEXO Vil - DECLARaçÃO DE CUMPRTMENTO DOS REQUTSTTOS DE HABTLTTAÇÃO;

ANEXO Vrrr - DECLAnaçÃO DE NÃO VÍNCULO COU ÓnCÃO PÚBLICÍ)

! ANEXO IX - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;

ANEXO X - MINUTA DO CONTRATO;

Eldorado dos Caraj
Asslnodo dc Íomo digilrr pr T ACO PERÉ R^

TIAGO PERE!RA COÍA:m9l B2ó247
Dil: (=BR, o=lf,P hsiL í{:AC Sfrl

COSTA:O0919426247 A l, cr =Il AG O P ER E RÂ (:TÍ Àfr0919426247
Vssâo dô Adosê Acrd-r 8eàd€c t@2O03.20163

Tiago Pereira Costa
Pregoeiro Municipal
Portaria 100 - GAB
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TERMO DE REFERÊNCIA

1.1. O presente Termo de Re[erência tem por objeto a Sistema de registro de preço para contratação de

empresa para locação de veículos leves e utilitários para atender diversas secretarias e fundos do

Município de Eldorado do Carajás.

O MunicÍpio de Eldorado do Carajás tem uma grande extensão territorial o municÍpio dispõe em sua frota de

veículos leves, outrora em número insuficiente quando da necessidade de abrir várias frentes de trabalho para

atender as demandas, os veículos são necessários para transporte de servidores, entre outros materiais para a

finalidade descrita, podendo ainda até transportar equipamentos que é a necessidade do caminhão tipo carga seca

para tal, necessário se faz a contratação de caminhões veículos utilitários e veículos leves para suprir as tarefas.

Também serão realizados outros serviços não especiÍicados anteriormente, quando os quais atendam as

finalidades e objetivos da correta e eficiente realização de serviÇos com fim ao atendimento. Também são

necessários diversos para atuar junto com diversas secretarias que compõem essa administração sendo que alguns

deles ern forma de urgência.

Conforme justificada as necessidades descritas para atendimento do interesse público, para tal, necessário se faz a

contratação dos serviços. Dessa forma, o objetivo principal é manter os bons funcionamentos das atividades dos

agentes públicos no intuito de atender os munícipes deste municípic í)m segurança da população que as utilizam.

Secretaria Municipal de Administração:

A presente aquisição se justifica face à necessidade dos veículos , se faz necessário para atender as necessidades da

Secretaria Municipal de Administração, bem como todas as secretarias que estão vinculadas [Sec. Mun. De Obras;

Sec. Mun. De Urbanismo e Des, Econômico; Sec. Mun. De Esportes; Sec. Mun. De AgriculturaJ, bem como seus

respecLivos departamentos, garantindo assim um bom trabalho prestado para a população do Município, que essa

administração tem como intuito de oferecer um serviço de qualidade, agilidade e precisão para a comunidade,

sendo eúdente a necessidade dessa prestação dos seerviços parâ garantirmos assim um melhor atendimento aos

rnunícipes. Podemos afirrnar que a futura locação de veículos leves e utilitários e imprescindível para regular o

funcionamento destas secretarias, bem como todas vinculadas a esta administração, para suprir as necessidades e

dar atendimento, de forma satisfatória, à população, contribuindo assim para o melhor desempenho das atividades

dos funcionários públicos. f ustifica-se a demanda e quanüdade dos veículos em razão do aumento da estimativa da

prestação de serviços face em relação ao ano anterior, onde o quanütativo estimado, não supriu satisfatoriamente

esta adrninistração, restando preiudicada a eficácia de algumas ações realizadas no interesse público da

municipalidade. Trata-se de uma contratação estratégica para a administração Municipal, uma vez que os objetivos

desta jusüficativa são utilizados diariamente de forma constante, e sua interrupção pode ocasionar grandes percas

para a comunidade em geral.
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Secretaria Municipal de Saúde:

Sabe-se que o município de Eldorado do Carajás vem trabalhando para melhorar a qualidade dos serviços de saúde

oferecidos à população, procurando atender com qualidade a população eldoradense e atender à demanda

crescente por estes serviços, aprimorando cada vez mais o sistema oferecido à população. Neste aspecto, a

contratação justifica-se mediante a necessidade de veículos para o transporte de pacientes, sob pena de prejuízos

de grande monta à Rede Municipal de Saúde, levando-se em consideração os deslocamentos a de pacientes e

servidores para realização de serviços inerentes às coordenações Atenção Primária, Vigilância em Saúde,

Vigilância Sanitária, CAPS e HMEC. Tal contrâtação tem a finalidâde de âtender à dêmânda dâ Secretaria Municipâl

<ie Saúde, no funcionamento do Tratamento Fora de Domicilio - TFD de pessoas usuárias do Sistema Único de

Saúde SUS. A Locação dos veículos se dá pela necessidade de transporte e locomoção dos pacientes de tratamento

fora de domicilio entre hospitais da rede pública Municipal e Estadual, garanündo assim, integridade, pois se trâta-

se de um serviço essencial, contínuo e ininterrupto, não podendo, portanto, sofrer descontinuidade,

Secretaria Municipal de EducaçÍio:

fustifica-se a presente aquisição de locação de veículos leves que são de caráter essencial para as tarefas roüneiras

da Secretaria Municipal de Educação, sendo elas extremamente necessárias para a manutenção e qualidade no

atendimento. Considerando que o fluxo das atividades próprias da aludida secretaria e seus departamentos, onde

não dispõe de frota própria de veículos em função da relação custo/benefício não se mostrar vantaiosa.

Considerando, no entanto, que diversas atividades do plânejamenLr da mesma, necessitam de transporte ágil e

rápido para a execução e viabilização de sua logística, e, consequentemente, dependem do uso de veículo para tal.

A contrâtâção de empresa especializada nâ prestação de serviço de locação de veículos, sob demanda, proporciona

maior agilidade aos trabalhos, e, consequentemente, o atingimento das metas estábelecidas no plâneiamento, do

qual abrangem atividades tanto nâ área de zona urbana quanto rural, com a finalidade de ofertar uma maior

qualidade no fluxograma estabelecido e cumprimento dos objetivos inerentes.

Secretaria Municipal de Assistência Social:

Justifica-se a contrâtação de Pessoa Jurídica especializada na Locação de Veículos Leves, para suprir às

necessidades dos Serviços desenvolúdos pela Secretariâ Municipal de Assistência Social, como: Serviços Sócio

assistenciais voltados a Crianças, Adolescentes e Pessoas Idosas, Conselhos e Serviços de Proteção Social Básica e

Especial, Centros de Referência de Assistência social - CRAS l, bem como as açôes do CADÚNICO e outros

Programas e Proietos do Sistema Único de Assistência Social- SUAS. Considerando que a secretâria desenvolve

Ações da Equipe Volante do Centro dê Rêferência de Assistência Social - CRAS nas comunidades de dificil acesso

de zona Rural, atendendo uma média de público de 300 pessoas em cada ação; considerando que se faz necessário

à visita in loco da equipe técnica para execuçâo dos Serviços, visitas Sócio assistenciais e visitas para atender as

demandas do Programa Criança Feliz.
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4.1. O quantitativo e â descrição técnica dos produtos/serviços estão descritos abaixo

ITEM DEScRIçÃo QUANT, UNIDADE
1 vnÍculo upo passElo coM 04 (euATRo) poRTAs. 84,000 tvlÊs

combustível

Especificação: com cqrcoceria qbertq, com 04 (quatro) portas, capacidode de
04(quacro) passageiro e moLorista, moLorização mínimo de 2A00 cilindradas e 160
CV, combastível diesel ou flex, traçdo mecânico, cômbio qutomátíco de 6 marchas,
vidros e trqvas elétricqs, direção hídráulicq ou elétrica, com capacidade de carga
1.0 tonelada, or condicionado protetor de motor, hodômetro, nelocímetro e demais
funcionalidades de alerta e avisos em funcionamento adequqdo. Com todos os itens
de seguranço obrigatórios tlo veículo, com documentuçAo e certíÍicados.
higienizado e em perfeíto estddo de funcionamento, (sem motoristq e sem
comhustível
VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA NO M NIMO 20 (VTNTE)
PESSOAS
Especilcaçõo: traçAo mecônica, câmbio monuol de 5 marchas ar condicionodo
protetor de motor combustível Díesel, hodômetro, vebcímetro e demais

funcionalidades de olerta e avisos em íuncionamento aclequado. Com todos os itens
de segurança obrigatórios do veículo, com documentaçAo e certífcddos,
higienizado e em perfeítn estado de funcionamento. a qu:lometragem é livre.
Tempo de Íobricaçdo móximo de 05 (cínco) anos. Ano de emplacomento ndo

2 VEiCULO TIPO CAMIONETE TRAÇÃO 4X4 CABINE DUPLA 108,000 MES

3 320,000 DIA

Especifcação : com carrocerid de madeira, 3.000 kg, carroceriq de 5 metros,
direçdo hidráulico. trqÇdo mecAnica, cômbio manual de 5 mar(hqs ar condicionqdo
protetor de motor combust[vel Díesel, hodômetro, velocímetro e demais

fi.tncionalídades de qlertq e qvisos em Íuncionomento qdequado. Com t.odos os ítens
de segurança obrigatórios do veículo, com documentação e cerüJicados.
higienizado e em perfeia estudo de íuncionamento. a quilometragem é livre.

iso&s r.l2, "ttrú 4rrr'1..k i vali:í, *:iarboor o.rôo do sÊNlioí fe? rerp

Rua dê Rio vermelho o or-CentÍo - knr 1oo, CEP: 68524'c co- Eldorado do CôrajáslPA

3.1. Menor preço por item, nos termos dâ lei ne 10.520, de 17 de julho de 20O2, do decreto ne 10.024, de 20 de

setembro de 201.9, do decreto ns 7.746, de 05 de junho de 2012, do decreto n" 8.538, de 06 de outubro de 2015,

decreto 7892, decreto ne 9.488/LA aplicando-se, subsidiariamente, a lei nq 8-666, de 21 de junho de 1993, e as

exigências estabelecidas neste edital. Lei complementar ne L23/06 e 147/201.4, subsidiariamente, pela iei ne

A.666/93 e demais legislação, sob as condições estabclecidas neste ato convocâtório e anexos.

4, DOS PRODUTOS/SERVIçOS

Específcaçdo : capocidade de 04(quatro) passageiro e motoristq, portq melas com
capaciddde ndo inferior d 280 litros, tração mecônico, cômbio monual de 5
marchas, vidros e travas elétxicas, direção hidráulica ou elétrica, motorizaçdo
mínima de 1.000 CC e 80 CV, ar condicionado protetor de moLor combustível llex,
hodômetro, velocímetro e demais Juncionalidades de qlerta e avisos em

funcionamento adequado, Com todos os itens de segurança obrigatórios do veículo,
com documentaçdo e certíÍicodos. higienizddo e em perfeito estado de

funcionomento. a quilometragem é livre. Tempo de fabricação móximo de 05
(cinco) unos. Ano de emplocamento nõo inferior o 2020 {sem motoristq e sem

infcrior a 2020 (sem motnristo e sem combustível)
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Tempo de fobricaçdo máximo de 15 (quinze) anos. (sem motorista e sem
combustível)

locnçÃo cÁúnuÂo y+ cenno CERIA DE MADEIRA 200,000 DIA

EspecÍficação: com carrocería de madeira, 3.000 kg, cdrroceria de 5 metros,
direçdo hidráulica. traçdo mecônica, cdmbio manuel de 5 marchas ar condicionado
protetor de motor combustível Diesel, hodômetro, velocímetro e demais
funcionalidodes de qlerto e evisos em funcionamento adequudo, Com todos os ítens
de seguronço obrigatórios do veículo, com documentaçõo e certrfcados,
higienizodo e em perfeíto estqdo de funcíonomento. a quilometragem é livre.
Tempo de fabricoção máximo de 15 (quinze) anos. (sern motorísta e sem
combustível

Especifcação: trqfro mecânica, cômbio monual de 5 mqrthas or condicionqdo
protetor de motor combustÍvel Diesel, hodômetro, velocímetro e demdis
funcionolidades de alerta e qvisos em {uncionqmento adequqCo. Com tDdos os itms
de segurança obrigatórios do veículo, com documentnçAo e certilicados.
higienizado e em perfeito estqdo de funcíonamento. a quilometragem é livre.
Tempo de fabricação máximo de 05 (cinco) anos. Ano de emplocqmento ndo

6 vEicULo TIPo vAN coM GAPACIDADE PARA nó rrlfruuo
PESSOAS.

20 (vrNTE) 12,000 MÊs

or a 2020 SEm motorísta e sem combustível

Especificaçdo: Com capacidade para no mínimo 40 (Quarenta) pessocts, trqçdo
mecânica, câmbio manual de 6 mqrchas ar condicionado protetor de motor
combustÍvel Díesel, hodômetro, velocímeÜo e demois ÍuncÍonalidodes de olerto e
avísos em funcionqmenco adequado. Com todos os itens de segurança obrigatórios
do veículo, com documentdçdo e cerdrtcddos. higienizado e em perfeito estqdo de
funciondmento. q quilometragem é livre. Tempo de Íqbricaçdo máximo de 10 (Du)

7 VEÍCULO TIPO ONIB{S. 12,000 MÊs

clnos. sem motoristq e sem combustível

kpecífcaçdo : Com capacidade para no mínímo 40 (Quqrenta) pessoas, tração
mecônica, câmbio manual de 6 marchqs ar condicionado protetor de motor
combustível Diesel, hodômetro, velocímetro e demais funcionalidodes de alerta e
ovisos em funcionamento adequodo, Com todos os itens de segurança obrigatórios
do veículo, com documentaçdo e cerdrtcodos. higienizado e ery perÍeito estqdo de
luncionomento. q quilometragem é livre. Tempo de fabricoçdo máximo de 10 (Dez)

B VEICULO TIPO ONIBUS 220,OOO DIA

anos sem motoriscq e sem combustÍvel

Especifrcação : Com capocidade pora no mtnimo 24 (vinte e quotro) pessoas, tração
mecânica, câmbio manual de 5 marchas qr condicion(rdo protetor de motor
combustível Diesel, hodômetro, velocímetro e demaís funcionqlidades de qlerta e
ctvisos em Íuncionamento adequodo, Com todos os itens de segurançq obrigqtórios
do veículo, com documentoção e certirtcados. higienizado e em perfeito estado de
funcionomento. o quilomeÚagem é lívre. Tempo de fobricação máximo de 05
(cinco) anos

9 NIBUSVEÍCULO TIPo MIcR 50,000 DIA

5

5. PR.§IO, FOBll{ÂT LOOTL DE EIVTB"ECA.§OS PRODÜ DO§SnnV$Os.
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5.1. Os Veículos/serviços serão requisitados conforme a competente ordem de cornpra/serviço espedida

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

5.2. A CONTRATADA deverá entrega os produtos/servlços no prazo de 24 horas.

5.3. A fiscalização e aceitâção do obieto serão do órgão responsável pelos atos de controle e

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

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

depois de conferidas as especificações e quantidades dos mesmos;

5,4' Só serão aceitos os fornecimentos de produtos e/ou serviços que estiverem de acordo com as

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

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

sejam satisfatoriasj

5.5. O recebimento se efetivará nos seguintes termos:

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

com a especificação.

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

aceitação.

6.1. Os pagamentos devidos serão realizados após a entrega dos produtos/execução dos seruiços.

7.1- O Prazo de Visência será de até 12Ídoze) meses.

nos termos da legislação Vigente.

8.1. A qualidade dos veículos para â prestâção dos serviços deverá ser rigorosamente àquele descrito no

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

com a entrega de no prazo de 24 horas, devendo ser entregues na secretaria solicitante.

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

sociais e trabalhistas ou de qualquer outra natureza.

isairs.íI eâ: 'rh.e qíe :oair': çqldtn e soit)ot11 € âúo ío SfN#Op ae.' i,lo
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6.2. A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descrição do objeto e quantidade

discriminada e acompanhada da requisição dos mesmos,

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

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

no prazo de seus vencimentos.

7

a partir de sua data e assinaturas prorrogáveis

A, DAS DACONTR.ATÀDA
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8.3' Durante a Vigência do contrâto, a CONTRATADA deverá atender prontâmente às requisições e

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

compra/requisição do Setor solicitante.

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

Fiscais, quer municipais, estaduais ou Federais, bem como pelo seguro parâ garantia de pessoas e

equipamentos sob sua responsabilidade, devendo apresentar, de imediato, quando solicitados, todos e
quaisquer comprovantes de pagamento e quitação.

8.5. Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 70 do Código de processo

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

trabalhistas contra a Contratante.

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

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

Previdenciárias,

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

empregado cuja perrnanência 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, represen[ante ou preposto capacitado e idôneo que a represente,

integralmente, em todos os seus atos.

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

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

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

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

respeito do presente contrato e dos serviços a ele inerentes;

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

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

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

prazo de execução dos serviços;

8.15. Cumprir os serviços conforme disposições do presente contrato;

8.16. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados à Prefeitura ou a terceiroq por ação ou onrissão

no fornecimento do presente Contrato.

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

Í$ülqr§ 41 {,{)' 
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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 cont a

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

prestação.

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

aprovados pelo setor responsável pelo recebimento.

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

contratação é aquela prevista neste Termo de Referência.

Eldorado dos Carajás - PA 18 de noyembr o de 2022

rlAco PEREIRA :ix$#êríil;,:;il.'*
co 5TA :0 0 9 1 9 4262 47 # ;l:f ?iitr;:*#=:5,'ilffi iií;'J?'"

Tiago Pereira Costa
Pregoeiro Municipal
Portaria 100 - GAB
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ANEXO r - PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO)

snssÃo púslIce: ----/- --lz0zz.Às ----u----luN t - -l HoRAS.
LOCAL: PREFEITURA MUNCIPAL DE 

--/UF
IDENTIF DA PROPONENTE

ffEM nsrrcrrrcaçÕrs TIi\D QIIT
VALOR

uxrrÁnro ns
VALOR

TOTAL R$

A empresa: declara que:
o 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 [ransporte e acondicionamento dos produlos em

embalagens adequadas.

o Validade da proposta:

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

desse processo.

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

companheiro ou parente até terceiro grau.

e ainda cônjuge,

o Que o prazo de inicio da entrega de 24 horas mediante ordem de serviços para os veículos será de acordo com os termos

estabelecidos no anexo, destÊ editâl a contar do recebimento, por parte da contrâteda, da ordem de compra ou documento

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

uf bodos os equipamentos serão avaliados, sob pena de devolução de não aceiLe, caso não atenda a

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

LOCAL E DATA

cARtMBO DA EMPRESA/ASSTNATURA DO RESPONSÁVEL

OBS. serão desclassificadas as propostas que apresentarem cotações contendo preços excessivos, simbólicos, devalor zero ou
inexequíveis, na forma da legislação em vigor, ou ainda, que ofereçam preços ou vantagens baseadas nas ofertas clos demais
licitantes.

isi:i(Is .rl.âo: 'ÊoÍü qre Íí'úb i'vejnín. ? $oiborâ . o aiô.b do §*-§1,'Oâ fex isía

Rua da Rio vermelho o or - Centro - km roo, CEP: 68524-ooo- Eldorado do Carajás/PA

dias.

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:

INSC. EST.:
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM

BAIRRO: CIDADE:
CEP: E.MAIL:
TELEFONE FAX:
CONTATO DA LICITANTE: TELEFONE:
BANCO DA LICITANTE: CONTA BANCARIA DA LICITANTE:
Nq DAAGENCIA:

NOME DE FANTASIA:
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ANExo n - DEcutRAçÃo or suJetçÃoÀs COtrlotÇÕe s EsTABELEcIDAs No EDITAL E DE INExtsrÊNclR oE
FATOS SUPERVENIENTES IM PEDrrrvos DA HABILITnçÃo

pRncÃo rlstRôuco Ne xxxx/zo2z-sRP

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

-/UF

o(A) PREGOEIROIA) E EQUTPE DE APOIO.

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

proponente, CNPJ declara expressarnente que se suieiEa 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 bern preüsto.

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,parágrafo 2e, e artigo 97 da lei nq 8.666, de

21 dejunho de L993, e alterações subsequentes.

2022

(ASSINATURA DO RESPONSÁVE,L E CPF)

€ffi, de

r:snr$s cl. âr: 'poru sris Í('{)b 
"8Jsr}1. 
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ANExo III - MoDELo DE DECLARAÇÃo wos rERMos Do INCISo xxxIII Do ARTIGo TeDA
coNsrrrurçÃo rrnrner

pnrcÃo nlntnôuco Ns mfr/zozz-sRP

(PAPET TTMBRADO DA EMPRESA)

inscrito no CNPf ne ..........................., por interrnédio de seu representante legal o[a) sr(a)

portadorfal da carteira de identidade na................ e CPF n4............................, declara, para fins do

disposto no inc. v do arL ns 27 da lei ns 8.666, de2L de junho de 1993, acrescido pela lei ne 9.854, de 27 de

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

emprega menor de dezesseis anos.

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

(data)

frepresentante legal)

I Obsavagão: m eso ufmativq asuinalar a rcssalvs açina,

isirr{:s §l i,{t 'l)*ru rir,it l*S'ç , v$j<1,'rr rt -sor'trx:r,l ü rndo dC sÊNliÜR ír,* l;la "
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ANExo rv - DECLARAçAo DE ELABoRAçÃo nlnrrENDENTE DE pRoposra (MoDEro)

pREcÃo Er,ErRôuco No xxxx/2022-sRp

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

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

,§§X/2O22,-SRP, declara, sob as penas da lei, em especial o art299 do código penal brasileiro, que:

A) A proposta apresentada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO Ne XXXX /2O22-SRP, foi elaborada de

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

indiretarnente, informado, discuüdo ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO

ELETRONICO Ne XXXX/zO?z-SPtP,por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

B) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO Na IOfiX/2022-SRP

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

ELETRÔNICO Ns Xl0il/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

potenciaf ou de fato do PREGÃo ELETRÔNICo Ne XXXX /2.022-SRP quanro a parücipar ou não da referida

licitação;

D) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÂo gfnfnÔNICO Ne ,(xxx/2O22-SRP não

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

potencial ou de fato do PREGÃo ELETRÔNICo Ns XXXX/2022-SRP ântes da adjudicação do objeto da referida

licitação;

E) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO Na )§ytX/2O22-SRP não

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

município de uf, antes da abertura oficial das propostas; e

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

para firmá-la.

REPRESENTANTE LEGAL

jiir:riü§.tt.,ii{:r:'pütr§ri+ Íodüi vü{:r?) e s§,b{}n? r: mCO dC sãN}?#Íi f*y r:;lc,
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ANExo v - DEcLARAçÃo oo poRTE DA EMeRESA (MrcRoEMpREsA ou EMnRESA DE pEeuENo poRTE)

pRncÃo ElErnôrurco Ne xxxx/zozz-sRp

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

no [XXXX], neste ato representada pelo [cargo] fnome 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 3s da lei complementar ns 123 de L4 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 § 4q do arL 3a da lei complementar n0 123 de 14 de dezembro de

2006.

declaro, para fins daLCL23/2006 e suas alterações, sob as penalidades desta, ser:

[ ) Microempresâ - receita bruta anual igual ou inferior a 360.000,00 e estando apta a fruir os beneÍícios e

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

3q da lei complementar nq L23/06 alterada pela LC L47 /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 § 4s do arL 3s da lei complernentar ng 123 /06 alterada pela LC L47 /201,4.

observaçÕes:

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

723,de 14 de dezembro de 2006;

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

nos termos da LC ns L23/2006, ou a opção pela não uülização do direito de tratamento diferenciado.

LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME EASSINATURA DO CONTADOR
(NO CASO DE ME E EPPJ

CPF: XXX.XXX.P0(-XX
CRC:

i$ürdr:-i st i.ll: 'trtriir qri\r iüÕ!: . rrvâril {? sor'$$rrt d} r}?*§ ilc .5f lV}jüíi i{.)a f:ilc}
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ANExo vI - DECI-ITRAçÂO Or IDONEIDADE

Ao REDIGIR A PRESENTE DECLARAçÂo, o PRoPONENTE DEVER'\ UTILIZAR poRtvtuúRto coM TIMBRE DA

PROPONENTE.

pRncÃo nlrtRôulco Ne )ooo(/2022-sRP

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE
o(A) PREGOETRO[A) E EQUIPE DE APOIO.

A empresa inscrita no CNPf ne por intermédio de seu representante legal o

declara não ter

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

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

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

com a administração federal, estadual e municipal.

EM,-DE-- DE2O22

IASSINATURA DO RESPONSÁVUI r Crrl

§ülüs.Jl.ão: 'p*.ir dt,"i€ iüíi: .; vfjnr$ e -$êr${rnr ir n?ôo *ê s€NHÜe iú" §ra
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ANExo vlt - DECLAneçÃo DE cuMpRrMENTo Dos REeursrros DE HABILITAçÃo. lluoorlol

pRscÃo r lsrRôru tco N e xxxx/ zozz-sp.p

A .[razão social da empresa), CNPj ne...,.... localizada à ..........,....,.....

declara, em conformidade com a lei ns 10.520/02, que cumpre todos os requisi[os para habilitação para este

certâme licitatório na PREFEITURA MUNICIPAT DE /UF - PREGÃO eLUfnÔNICO Ne ,(X)§VZOZZ-

SRP

D82022.

(ASSINATURA DO RESPONSÁW L E CPF)

DEEM,

r::-isrüs "Jâ.err 
'P(Iu <"iri.* lr{:: : vqrr:r» e $orb0r)? o l.,?io da S[N]{Õe íêt i}to
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A empresa portador do CNP| n9 tendo como seu sócio

repreSentante-portadordoCPFnq-declaro,paraoSfinsquesefizerem
necessários, que não possuo ünculo, direta ou indiretamente, com a A.dministração Pública de Eldorado do

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

EM,-DE-DE2022,

(ASSINATURA DO RESPONSÁVI L E CPF)

i..r?rr:rJ4.a1 "I1l;,i],.'iac'!. r..$í)§r ri$à1,úSl)? a]$t$r)íJc§§rYij$âi*rrslo.
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ANEXO IX MINUTA DA ATA_DE REGISTRO DE PREÇOS DE PREçOS Ne
PREGAO ELETRONICO NS

Aos _ dia[s] do mês de __de dois mil e vinte e dois, O tvlunicípio de Eldorado dos Carajás, atrâvés da

Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás, nos termos da Lei 8ti66/93 Lei nq 10.520, de 17 de julho de 2002,

publicada no D,0,U, de 18 de julho de 2002, Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019, decreto Ne 7.892, DE 23

DE JANEIRO DE 201,3, DECRETO Ns 9.488 DE 30 DE AGOSTO DE 20lB e das demais normas legais aplicáveis, em

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

de preço para contratação de empresa para locâçâo de veículos leves e utilitários para atender diversas

secretarias e fundos do Município de Eldorado do Caraiás. terrdo sido os referidos preços oferecidos pela

empresa(s) cuja(s) proposta[s) foi classificada(s) em primeiro Iugar r.o certame supracitado.

As quantidade são esümadas e não constitui qualquer compron)isso futuro para contratação, devendo ser

entregues apenas as quântidades solicitâdas pela Prefeitura MuniciDâl de Eldorado do Carajás, de acordo com a

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

X»OOOOOO(XXXXXXXXXXXXXX; C,N.P.J, nq XXXXXXXXXXXXXXX. representada neste ato pelo(a) Sr(a).

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, C.P.F. ne XXXXXXXXXXX e R.G. ne XXXXXXXXI{XXXXXX.

CúUSULÂ SEGUNDÁ . DA VALIDADE Dos PREços

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

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

obrigada a adquirir os produtos citâdos nâ Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços,

podendo fazê-lo por meio de outra licitâçâo, quando iulgar 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.

ParágraÍo segundo: A partir da âssinaturâ da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o compromjsso de

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

condições estabelecidag ficândo sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de

quaisquer de suas cláusulas.

cLÁusuLA TERCEIRA - DA UTILTZAçÃO DA ATÁ DE REGTSTRO DE PREçOS

3.1 Poderá utilizar-se destá Ata de Registro de Preços qualquer ,irgão ou entidade da Administração Públicâ

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

devidamente comprovada a vantagem.

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem dc Registro de Preços, quando desejarem fazer
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uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este

indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praürados, 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, indepe'rdente 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 cntidades não poderão exceder, por órgão ou

enüdade, a cinquenta por cento dos quanütaüvos registrados na pre:;ente 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 dr: registro de preços para o órgão gerenciador

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

CLÁUSULAQUARTA. Do LoCAt E PRAzo DE ENTREGA

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

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

interesse da secretaria solicitante podendo ocorrer ern qualquer par te do município tanto na ária urbana quanto

na zona rural.

CLÁUSULA QUINTA. DO PAGAMENTO

1. Executadas e aceitas as entregas, a CONTRATADA apresentará a I'lota Fiscal, medição e Cerüdões no Protocolo

do na Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás, CEP 68524-000, para Íins de pagamento, mediante ordetn

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

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

1.1. Os pagamentos serão realizados de acordo com o cronograma dr: desembolso (fÍsico-Íinanceiro) determinado

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

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

disponibilidade orçamentária.

2. Para efeiEo de cada pagamento, a nota fiscalf fatura deverá estar ai:ompanhada das provas de regularidade para

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

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

encargos sociais insütuídos por lei.

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

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

desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.

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

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

5. Nenhum pagamento será efetuado à Iicitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação

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

lsdl{}ri nrl ââ: 'pôrrr c.r* í{ak , ver{,.,"r *- sor'ô(}§r. {} {ndo dc 58NHÕQ i+r l:;Ía
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pagamento.

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

1,0o/o (dez por cento) de desconto sobre os valores disponibilizados.

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

forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação firranceira 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

0nde:

EM = Encargos moratórios;

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

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,0001.644, assim apurado:

1=(TX) /365 => l=(6/L0O)/365 => I=0,0001644

TX = Percentual da taxa anual = 60Á.

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

cúusuu\sExrA - DAs coNDrçôEs oE FoRNEC|MENTo

A execução dos serviços ou fornecimento de produtos só estará caracterizada rnediante 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

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

cúUsUtA sÉtIIrIn . DAs PENALIDADEs

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

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

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

Iegal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente

justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Adminisrração;

II - multa d.e O,lo/o (zero vírgula um por cento) por dia de alraso pelo descumprimento das obrigações

estabelecidas, até o máximo de L0% [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 LOo/o (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 (quinzeJ dias co;ridos, contado da comunicação oficial, sem

embargo de indenização dos prejuízos porventura causados ao cont,'atante pela não execução parcial ou total do

objeto o qual foi registrado os prezos.
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Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Públicâ, pelo prâzo de até 05

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

da punição ou até qu€ 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 íornecer ou prestar serviços, deixar de

entregar a documentatão exigida para o ccrtame ou apresentar documentação falsa, ensejar o rctardamento da

execução do seu obieto, 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 previstâs no inciso I e no parágrafo primeiro destâ cláusula poderão ser

aplicadas .iuntamente com as dos incisos "II" e "lll", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo

processo, no prazo de 05 (cincoJ dias úteis.

Parágrafo Tercêlro - Se a multâ for de vâlor superior ao valor da garântia prestada, além da perda desta,

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

Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Parágrafo Quafto - 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 multâs previstâs no Editâl e dâs demais cominações legâis.

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

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

8.1 Convocar o contratado üsando à negociação para redução de preços e sua adequação ao pmticado pelo

mercado;

8.2 Frustrada a negociação, liberar o contratad o do compromi sso assumi do;

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

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

8.5 Liberar o contrâtado do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrâtiva, desde que as

justiÍicativas 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 Regisko de

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

8.8 Em caso de desequilíbrio da equâção econômico-Rnanceira, será adotâdo o critério de revisão, como forma de

restabelecer as condições originalmente pactuadas.

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

ocorrência de fâto imprevisÍvel, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em

majoração de seus encargos.
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8.10 Em caso de rêvisão, a alteraçáo do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior,

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

memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

8,11 Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueies eventos dolados de previsibi lidade, cujo

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

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

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

prazo de um ano.

8.12 Não será concedida a revisão quando:

8.13 Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;

8.14 0 evento imputãdo como causa de desequilÍbrio houver ocorrido ântes da formulação da proposta definitiva

ou após a finalização da vigência da Ata;

8.15 Ausente o nexo de causalidade €ntre o evento ocorrido e a maioração dos encargos atribuÍdos à parte

interessada;

8.16 A parte intêressada houver incomido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo se, nesse

âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

CL(USULA NONA. DAS CONDIçÔES DE RECEBIMENTO DO OBIETO DAATA DE REGTSTRO DE PREÇOS

O recebimento do obieto constante da presente ata esfá condicionado à observância de suas especificações

técnicas e quando couber e instruções, cabendo a verificação ao repr esentante designado pela contratante,

Parágrafo Primeiror Os s€rviços ou produtos deverão ser de ótima qualidade, e deverão ser executado ou

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

acompanhados das respectivas notas fiscais;

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:

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

produtos com as especificações constântes da propostâ da empresa,

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

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

úteis após o recebimento proüsório.

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

especíÍico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

A pedido, quando:

. comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências daAta por ocorrência de casos fortuitos ou de força

maior;

. o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de
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mercado dos insumos que compõem o custo do serviços.

o Por iniciativa do Ministério da fustiça, quando:

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

rnercado;

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

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

o não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de i)reços;

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

de Preços;

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

Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

cúusulA DÉcIMA PRIMEIRÁ - DA AUToRtzAç^o pARA AeursrçÃo E EMrssÃo DAs oRDENs DE coMpRA

ou sERVrços

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

Parágrafo Único: A emissão das ordens de serviços ou ordem de compras, sua retificação ou cancelamento, total
ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante.

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Dos ACRÉscIMos E sUPREsSÕEs

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

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

com o § 1e do arL 65, da Lei ns 8.666/93.

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

razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.

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

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

cúusuurDÉcIMATERCEIRA - Dos pREços E LorEs Dos rrENS DE FoRNEcTMENTo ou sERvrços

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

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

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

cLÁusuLA DÉcrMA QUARTA - DAS OBRTGAçÕES DO FORNECEDOR

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações cons[antes no edital, Termo de referência e ata de

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

ctÁusulA DÉcrMA eurNTA - DAs oBRtcAçoES DA CoNTRATANTE

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

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

entrega dos produtos e emissão do Termo de Recebimento.
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Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto Iicitado por intermédio do fiscal especialmente

designado, de acordo com a Lei 8.666193 e posteriores alterações.

cúusulA DÉcrMA snxrA - DAS DrspostçôEs FrNArs

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

1a lugar.

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

constantes das Leis ns 8.666/93 e L0520/2002 e demais normas aplrcáveis.

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

administraüvamente, 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 instrurnento em 2 fduas) vias de igual teor e forma,

na presença das testemunhas que tambént o subscrevem.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CARAJÁS
CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
CNPI N"

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

contratante.

cúusule oÉcltuA - DAs oBRtGAçÕEs cERArs

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

1,1 É expressamente proibida a contratâção de servidor perte rcente ao quadro de pessoal do contratante

durante a prestação dos serviços, obieto deste contrato;

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

prévia autorização da Administração do contratante;

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

1.4- Arcar com todas âs revisões durante a gârantia.

ctÁusuLÂ DÉcIMA pRtMEtRA - Do AcoMpANHAMENTo E DA FIscALtzAçÃo

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

para esse fim.

2. 0 servidor do çontratante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos

serviços, determinando o que for necessário à regularização das íaltas ou defeitos observados.

3. As decisÔes e providências que ultrâpassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a

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

medidas convenientes.

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

pela administração do contratante.

cLÁusuLA DÉcrMA SEGUNDA - DA ATESTAçÃo

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

contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA TERcEIRA - DA DEsPEsA

1.As despesas decorrentes do fornecimento do objeto licitado correrão por contâ da Dotação orçamenúria Própria

do(sl Órgãos que compõe a Administração Publica Municipal. XXXX),X)üXXXXXXXX

ctÁUsULÁ DÉCIMA QUARTA - Do PAGAMENTo

1. Executados e âceitos os serviços, a contrâtâda apresentará x Nota Fiscal/Fatura no Setor Financeiro da

Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás, situado na Rua da Rio vermelho a 01 - Centro - km 100, CEpr

68524-000, pâra ôns de liquidação e pagamento, mediânte ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque

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

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

estiverem de acordo com a especificação apresentadâ e aceita.

3' O contratant€ poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações

devidas pela contrâtada, nos termos deste contrato.
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4. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação quâlquer obrigação

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

de penalidade ao contratante.

5. O prazo de pagamento da execução dos serviços será corltâdo a partir da data final do período de

adimplemento de cada parcela.

5.1 - Nos casos de eventuais atrâsos de pagamento, desde que â contratada não tenha concorrido de alguma

forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira deüda pelo contratante, entre a data

acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a aplicação dâ

seguinte fórmula:

EM=lxNxVP

onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de diâs entre a data preüsta para o pagamento e a do efetivo pagamentoj

VP = Valor da parcelâ perünente a ser paga;

I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

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

365 365

TX - Percentual da taxa anual = 60lo

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

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

atestáda por servidor designado, conforme disposto no art. 67 dâ Lei n.o 8.666/93, everificação da regularidade da

licitante vencedora iunto à seguridade social - cND e ao Fundo de Gar antia por Tempo de serviÇo - cRF.

cúusulA DÉcrMA eutNTA - DA ATTERAçÃo Do coNTRATo

1. 0 presente contrato poderá ser alterado caso haja interesse da administração , nos casos previstos na Lei n,q

8.666/93, desde que haia interesse da Administração com a apresent,rção das devidas jusüficâtivas.

CúUSULA DÉGIMA sExTA - Do AUMENTo oU sUPREssÃo E REA,USTES

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

ou suprimido ato o limiÍe de 25o/o (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1e e 2s, da

Lei n.s 8.666/93.

1.L - 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 est!belecido nesta cláusul4 exceto as supressões

resultantes de acordo entre as pârtes.

1.3. Os valores contratados poderão ser reaiustados a cada periodo de 12 (dozeJ meses de execução do Contrato,

mediante solicitação da Licitante Vencedora, considerando o IPCA.
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1.4. O reajuste deverá ser solicitado mediante Processo Administraüvo protocolado na secretaria de Finanças,

anexando documento que o justifique, devendo ser aposülado ao Contrato nos termos do § 8o do artigo 65 da Lei

Federal ns 8.666/93.

CúUSUIJ\ DÉCTMA SÉTIMA - DAs PENALIDADEs

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

sujeitará a contratada à multa de 0,5%o (zero vírgula cinco por cent,r) por dia e por ocorrência, até o máximo de

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

vez comunicada oÍicialmente,

2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a administração do contratante poderá, garantida a

prévia defesa, aplicar à contratada as seguintes sanções:

2.I - advertência;

2.2 - multa de 1'0o/o (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto

contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

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

CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

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

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

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

preiuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

3. Pelos moüvos que se seguem, principalrnente, a contratada estar,i sujeita às penalidades tratadas nos itens 1 e

2 desta cláusula:

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

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

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

e

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

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

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

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

8.666/e3.

5. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamr.nte justificado e aceito pela administração do

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

penalidades mencionadas.
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1.3 - manter os seus técnicos idenüficados por crachá, quand,r em trabalho no órgão, devendo substituir

imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconvenie,lte à boa ordem e às normas disciplinares do

contratante;

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

contratante, quando esses tenham sido ocasionados por seus técniccs durante a prestação dos serüços alvo deste

contrato;

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

recinto do contratante;

1,.6 - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às sua,\ expensas, no total ou em parte, os serviç«rs

efetuados referentes ao objeto em que se verificarem vícios, defeitrrs ou incorreções resultantes da execução ou

dos materiais usados;

L.7 - refazer os serüços que forem rejeitados no prazo de 05 fcinco) dias úteis, contados do recebimento da

comunicação;

1,8 - usar a melhor técnica possível para a execução dos serüços objeto deste contrato;

t'9 - submeter à fiscalização do contratante de todos os veículos a serem empregados nos serviços antes da sua

execução;

1.15 - comunicar à secretaria de infra estrutura e obras do co,rtratante qualquer anorrnalidade de caráter

urgente e prestár os esclarecimentos julgados necessários;

7.L6 - manter-se em compatibilidade com as obrigações a sercm assumidas e com todas as condições de

habilitação e qualificação exigidas neste contrato durante toda a exec.rção do contrato.

cLÁusuLA NoNA - DAs oBRIcAçÕEs soclArs, coMERctArs E FIscArs

L. À contratada caberá, ainda:

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

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

manterão nenhum vínculo empregatício com o contratante;

t.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação

específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da es1'écie, forem vítimas os seus empregados no

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

contratante;

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

originariamente ou vinculados por prevenção, conexão ou continênci.r; e

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

contrato.

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

responsabilidade por seu pagamento à administraçáo do contratante, nem poderá onerar o objeto deste contrato,
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ANEXO X

MINUTA DE CONTRÂTO

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

denominado contratante, com seguinte endereço Rua da Rio vermelho e 01 - Centro - km 100, CEP: 6A524-000,

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

inscrita no CNPJ (MF) sob o n.a estabelecida doravante denominada

simplesmente contratada, neste ato representâda por _, portador da cédula de Identidade n.e

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

edital do Pregão Elekônico n.e 

-/ - 
e a proposta apresentada pela contratada, sujeitando-se o contratante e a

contratada às normas disciplinares das Leis ns 8.6661t993 e 1,0.520/2002, Decreto 10.024 de 20 de Setembro de

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

CúUSULA PRIMEIRA. Do oBIETo

1. 0 presente contrato tem como obieto: Sistema de registro de preço para contmtação de empresa para
locaçâo de veículos leves e utilitários para atendêr diversas secretarias e fundos do Município de Eldorado
do Caraiás.
1. Os preços dos serviços são aqueles constanLes da Planilha aprese.rtada pela contratada, sendo que o valor total

ITEM ESPECTFICAÇÕEs T,ND QLTT.

VALOR
uNfrÁRro

RS

VALOR
TOTAL R§

2. Os quanütativos indicados na Planilha constante do Anexo do cdital do Pregão Eletrônico são meramente

estimativoq não âcarretando à Administração do contratante qualquer obrigação quânto a suâ execução ou

pagamento,

3. As despesas oriunda do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária: XXXXXXXXXXXX

CLÁUSULII TERCEIRA . DOS PRAZOS

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

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

Eldorado dos Caralás.

2. Eventuais fornecimento deverão ser iniciados em de imediato parâ a entrega â contar da notificação da

fiscalização do C0NTRATANTE, sem prejuízo de outros serviços autot izados para execução

cúusul-A eUARTA - Do AMpARo LEGAL

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

nq 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei na 8.666/93 Decreto 10.014 de 20 de Setembro dê 20j.9.

cúusuLA eurNTA - DA ExEcuçÃo Do coNTRATo

/sa(}..r1r9 'p{r.i, Clla loÕ }, 1iêJ!7lr .r $oii{rr,a? o l,ôo Cb SâNÊC,p t{ 5il$ "

Rua da Rio v€Ímelho o or-Centío-kn 1oo, CEP 68527.-oro- Eldotàdo do Carêjás/pA

do contrato é de R$ _



ut

§ qi-

EldiiSâiilo
do Caraiás

PREFEITURA DE ELDORAD(} DO CARAJÁS
DEPARTAMENTO DE LICITAçÃO . CPL

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

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

disposições de direito privado, na forma do arügo 54 da Lei n.p 8.66t./93 combinado com o inciso XII, do artigo 55,

do mesmo diploma legal.

cI/iUsULA sExTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

L. A vigência deste contrato será _/ à_/ _ _ , contados da data da sua assinatura, tendo

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

2. O Contrato poderá ser prorrogado, alterado ou aditado nos terrnos do arL 57, inciso lV c/c arügo 65 da Lei

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

CIÁUSUU\SÉTIMA- DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

L. Caberá ao contratante:

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

constantes do objeto;

7.2 - 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." _/ _;
1.4 - impedir que terceiros executem os serviços objeto deste conh'ato;

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

pregão n." 

-f - 
e conforme cronograma da secretaria requisitante.

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

do contratante.

CúUSULA oITAvA - Dos ENCARGoS DA CoNTRATADA

1,. Caberá à contratada:

l.t - 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;

fJ vales-transporte; e

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

1'.2 - man[er os seus técnicos sujeitos às normas disciplinares drr contratante quando em trabalho no órgão,

porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;
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6. As sanções de advertência, suspensão temporária de parricipar em licitação e impedimento de contratar corn a

Administração do contratante, e declaração de inidoneidade para licrtar ou contratâr com a administração pública

poderão ser aplicadas à contratada juntamente com as de rnulta, descontando-a dos pagamentos a serem

efetuados.

CúUSULA DÉCIMAoITAVA - DA RESCISÃ0

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

n.e 8.666/93

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

contraditório e a ampla defesa.

2. A rescisão deste contrato poderá ser:

Z.l - determinada por ato unilateral e escrito da administração do ( ontratante, nos casos enumerados nos incisos

I a XII e XVII do artigo 78 da lei n.e 8.666193, notificando-se a c)ntratada com a antecedência mínima de 30

(trinta) dias corridos;

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

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

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

autoridade competente.

cLÁusuLA DÉCIMA NoNA - DA vINcuLAçÃo Ao EDTTAL E Á pRorrosrA DA CoNTRATADA

L. Este contrato fica ünculado aos termos do Pregão Eletrônicc n.e _/ _- e aos termos das propostas da

contratada.

CIÁUSULAUGÉSIMA . Do FoRo

7. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que nâo possam ser dirimidas administrativamente,

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

priülegiado que seja.

2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presr,nte contrato em 03 (três) vias de igual teor e

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

contratante e contratada, e pelas testemunhas abaixo.

Eldorad« dos Carajás - PA, em _ de 2022.

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS

l. 2.
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