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o uulrcÍplo DE ELDoRADo oos c,qnnfÁs, ToRNA púgLrco, nARA coNHEcIMENTo Dos INTEREssADos,
QUE A PREFEITURA MUNICIPAL, nETLTZARÁ LrCrrRçÃO, PARA REGISTRO DE PREçOS NA MODALTDADE
pREc.Ão, NA FoRMA u,rrRônrcA, coM cRrrÉruo DE IULGAMENT0 MENoR pREço poR rrEM, Nos
TERJI,IOS DA LEI N0 10.520, DE L7 DE fUtHO DE 2002, DO DECRETO Na 10.024, DE 2,O DE SETEMBRO DE
2019, DO DECRETO Ne 7.746, DE 05 DE |UNHO DE 2012, DO DECRETO N" 8.538, DE 06 DE OUTUBRO DE
2015, DECRETO 7892, DECRETO NS 9.488/18 APLICANDO.SE, SUBSIDIARIAMENTE, A LEI NS 8-666, DE2I
DE |UNHO DE 1993, E AS EXIGÊNCIAS ESTABELECTDAS NESTE EDITAI. LEI COMPLEMENTAR Na 123106 E
147 /2014, SUBSIDIARIAMENTE, nELA tEt Ns 8.666/93 E DEMAJS LEctsLAçÃo, soB Rs coNolçôns
ESTABELECIDAS NEsrE ATo coNvoclrónlo E ANExos.

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e
monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica
www.portaldecomorasnublicas.com.br. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o
processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pela sua equipe
responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da propostâ com
os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de habilitação;
receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão;
indicar o vencedor do certame; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente
instruído a autoridade responsável pela adjudicação e propor a homologação.

DIVERSAS SECRETARIAS FUNDOS DO MUNICÍPIO DE
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2. DO OBIITO.

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Sistema de registro de preço para
contratação de empresa especializada em aluguéis de materiais e estrutura para eventos com montagem e
desmontagens que venha ser organizado pela Prefeitura Municipal de Eldorado do Caraiás, fundos e
diversas secretarias deste município. O critério de julgainento adç,"ado será o menor preço do ITEM, observadas
as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especifici,ções do objeto.
3. DOREGTSTRODE PREçOS

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

constam da minuta de Ata de Registro de Preços
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parücipação dos interessados na modalidade LICtfefÓRle pReCÃO, em sua FORMA el,efRÔNICa.

4.2. O cadastro deverá ser feito no Portal de Compras Públicas, no sítio www.nortaldecompraspublicast*m.br:

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

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

Pregão,

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

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

representânte, 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. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no PORTAL DE COMPRAS

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

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

desatualizados.

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

habilitação

s. DA PÀnqcrPAçÃo No PREGÃO.

5,1. Poderão parücipar deste Pregão interessados cujo ramo de arividade 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 microempresas e empresas de pequeno porte, para as

socledades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei ns 11.488, de 2OO7, para o microempreendedor

individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar ne l23,de 2006.

5.3, NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO OS INTERESSAL,OS:

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 com poderes expressos para receber citação e

responder administraüva ou judicialmente;

5.3.6. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9e da Lç:i ns 8.666, de 7993;

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

5.3.8. Enüdades empresariais que estejam reunidas ern consórcio;

5.3.9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição [Acórdão no

7 46 /20 14-TCU-Plenário).

5.4. COMO CONDIÇÃO PARA PARTTCIPAÇÂO NO PREGÃO, A LICITAilTE ASSINALALÁ "SrU" OU "NÃO" EM CAMPO

PRÓPRIo Do SISTEMA ELETRÔNICo, RELATIVO Às sTcuINTES DECLARAÇÕES:
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5.4.3. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3'da Lei Complementar ne L23, de 2006, estando apta a

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

5.4,3.7. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a

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

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

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

favorecido preüsto na Lei Complementar no 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno

porte.

5,4.4, Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

5.4.5. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a 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 anos, na condição de aprendiz, nos termos do arügo 7', XXXIII, da

Constituição;

5,4.8, Que a propostâ foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP no 2,

de 16 de setembro de 2009.

5,4,9. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado,

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

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

habilitação devidamente atualizado sem pendencias.

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

lei e neste Edital.

6. DAAPRf,§ENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILTTAÇAO.

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

documentos de habilitação exigidos no edital, propost r 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

enüo dessa documentação.

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

chave de acesso e senha.

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

que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do arL 43, § 1s da LC nq L23, de 2006.

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

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

erniüdas pelo sistema ou de sua desconexão
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6,5. At€ a abertura da sessão pública, os licitantes poderão reürar ou substituir a proposta e os documentos de

habilitação anteriormente inseridos no sistema;

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

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

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

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

DOS SEGUINTES CAMPOS:

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

7,1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de

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

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

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

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

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

serviços.

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

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

outro pretexto.

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

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

públicas, quando parüciparem de licitações públicas;

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

fantasia que venha indicar a mesma.

8. DÁABERTURA DASE§SÃO, CIASSTFTCAÇÂO DAS PROPOSTAS E FORMUTAçÃO DE LANCES.

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

local indicados neste EditâI.

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

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

especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

8,2.3. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

8,2.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sisterna, com acompanhamento em tempo

real por todos os participantes.

8.2.5, A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento deÍinitivo em senEido contrário, levado

a efeito na fase de aceitação.
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8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas parücipar,ão da fase

de lances.

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

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

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

8,5.3, 0 lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preambulo deste edital.

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

regras estabelecidas no Edital.

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

por ele ofertado e registrado pelo sistema.

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

lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 5 (CINCO) reais.

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

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

descartados pelo sistema os respectivos lances.

B.10.SeráadotadoparaoenviodelancesnoemqueoS
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

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

automaücamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos úlLimos dois minutos do período de duração da

sessão pública.

8.L2. A prorrogâção automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá

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

intermediários.

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

automaücamente.

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

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

consecução do melhor preço.

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

pelo(aJ Pregoeiro(a),

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

primeiro.

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

lance registrado, vedada a idenüficação do licitante.

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

eletrônico poderá permanecer acessível aos Iicitantes para a recepção dos lances.
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8,18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeira persisür por tempo superior a dez minutos, a

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

parücipantes do certame, publicada no Portal de Compras Públicas,

http://www.portaldecomprasrublicas.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(a) Pregoeiro(al aos

parücipantes, no sÍtio eletrônico uülizado para divulgação.

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

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

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

enüdade 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. 44e 45 da LC ns 123,de2006,

regulamentada pelo Decreto ne 8.538, de 2015.

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

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

primeira colocada,

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

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

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

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

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

encontrern naquele intervalo de 5% (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

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

identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

8.2 5. Quando houver propostâs beneficiadas com as margens de preíerência em relação ao produto estrangeiro, o

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

conforme regulamento.

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

só poderá haver empate entre propostas iguais [não seguidas de lar:ces), 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 3s,

§ 2e, da LEI Ne A.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessi\ramente, aos bens e serviços:

8.27.3. Produzidos no país;

8.27.4. Produzidos por empresas brasileiras;
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8,27.5. Produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

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

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

preü stas na legislação.

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

empatadas.

8,29, Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o(a) pregoeiro[aJ deverá encaminhar, pelo sistema

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

proposta, vedada a negociação ern condições diferentes das previstas neste Editâ|.

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

8.29.4. O(a) pregoeiro[a) soliciEará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (DUAS) horas, enyie a

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

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

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

9. DA ACEITABIIIDADI DA PROPO§TA VENCEDORÁ"
::,,,::,,, ,::],:, , , ,

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

adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao márnmo estipulado para conrratação neste Edital

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

70.024/2079.

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

fixado (Acórdão ng 1,455120L8 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequÍvel do produto

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

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

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

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

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

totalidade da remuneração.

9.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizern diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade

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

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

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

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

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

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

iioi(ls*it"l'ijr "Fi.r|r:quofc,r:*::v*j**t i,lsorSar:r..ü,,)rd,ô..'*$[Àlr(}Êí(i!| isft!.
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9,5.3. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo(aJ Pregoeiro(aJ por solicitação escrita e jusrificada do

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

9'54 Dentre os documentos passÍveis de solicitação pelo(a) Pregoeiro(a), destacam-se os que contenham as

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

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

se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo[a) Pregoeirofa), sem preiuízo do seu ulterior envio pelo

sisterna eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta,

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

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

perfeito manuseio, quando for o caso.

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

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

9.7. Havendo necessidade, o(a) Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, in{brmando no "chat" â nova data e horário para

a sua conünuidade.

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

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

condições diversas das previstas neste Edital.

9,8.3, Também nas hipóteses em que o[al Pregoeiro(a) não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá

negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

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

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

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

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

antes estabelecida, se for o caso.

9,10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o(a) pregoeiro(a) verificará a habilitação do licitante,

observado o disposto neste Edital.

1O;': DATIÁBTI,iTAçáO;

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 descuntprimento das condições de participação,

especialmente quanto à existência de sanção que impeça a partiuipação no certame ou a futura contra[ação,

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;

L0.7.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspcnsas - CEIS e o e o Cadastro Nacional de

Empresas Punidas - CNEP (wu'rv.portalctiitt'irnslrat et'rc:ia.gttv,Lir/ ),

10,1.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos cle Irnprobidade Administra[iva, man[ido pelo

Conselho Nacional de fustiça (wr,vr"',cnj.ius.br/inrprobiciacle-aclm,/consultar_rerlucriclo.php )"
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10,7.6. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunai de Contás da União - TCU

https://contâs. tcu.gov. br,/ord s / Í?p = 1660 r3:0

10,7.7. A consulta aos câdastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio

majoriuário, por força do artigo L2 da Lei n' 8.429, de 7992, quc prevê, dentre as sanções impostas ao

responsável pela prática de ato de improbidâde âdministrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,

inclusive por intermédio de pessoa juídica da qual seja sócio maioriúrio.

70.L.7.7. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências lmpediüvas

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

Relatório de 0corrências Impeditivas lndiretas.

70.L.7.A. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos socierários, linhas de fornecimento

similares, dentre outros.

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

10,1.8. Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por falta de condição

de parücipafro.

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

Íicto, preüsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar ne L23, de 2006, seguindo-se a disciplina antes

êstabelecida para aceitaçâo da proposta subsequente.

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

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 habilitatóriâs, proceder-se-á a análise das exigências do Termo de

Referênsia, TERMO DE REFER"ENCIA, que após realizada e cumprida será expedido relatório pela Equipe Técnica

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

Municipal que procederá posteriormente com a homologação do processo licitatório.

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

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

apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

2.3,3. 0 descumprimento do subitem âcima implicará a inabilita?ão do licitante, exceto se a consulta aos sÍtios

eletrônicos onciais emissores de certidÕes feita pela Pregoeira lograr êúto em enconrar a(s) certidão(ões)

válida(s), conforme arl 43, §3s, do D eleto 10.024, de 20L9.

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

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

üa sistem4 no prazo de 02 [DUAS) HORAS, sob pena de inabilitação,

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

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

Itc§s 412,J:"Wo que ?o{b5 vei§,!1 p sotba|,.. § rnóc Cõ S§ÀHO* íêa §o.'
Rua da Rio vermelho " 01 - Ceflúo km t00. CEP: 6E524-000 Eldtrado do CârajáePA



PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTo DE LICITAçÃo - CPL

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

permiüdos.

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

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

comprovadamente, forern emitidos somente em nome da matriz.

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

perünentes 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 IURÍOICA:

L0.2.3. No caso de empresário indiúdual: inscrição no Registrtr Público de Empresas Mercanüs, a cargo da

Junta Comercial da respectiva sede;

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

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenücidade no

sítio l,vw,try.portaldoenr n rçeuel eçl or.gov.hr;

L0.2.5. No caso de sociedade empresária ou empresa indiüdual 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 comprobatrrrio de seus administradores;

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

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

L0.2.7. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constiturivo no Registro Civil das Pessoas |urídicas do

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

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 ]unta Comercial ou inscrito no Registro Ciül das Pessoas Jurídicas da

respecüva sede, bem como o registro de que trata o arL 1.07 da Lel nq 5.764,det971;

L0.2.9. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

10.2.L0. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação

respectiva;

L0.2.L7. Cerfidão de enquadramento de micro empresa ou empresa de pequeno porte emiüda pela

junta comercial do estado da empresa;

10.3. REGULIIRIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

1.0.3.3. CNPJ - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas furídicas ou no Cadastro de Pessoas

Físicas juntamente com o QSÀ conforme o caso;

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

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

$§i§ri {râ$r 'Ix:lIü (iuâ *rír$s ,rrisJr) * s(J,bo,.i}. {'} $r*c {§ .${NJ-/*§ í{ti: í!ilâ. '
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Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos fibutários federais e à Dívida Ativa da União IDAU) por

elas administrados, inclusive aqueles relaüvos à Seguridade Social, nos termos da Portâria Conjunta ns 1.751,

de0Z/L0/Z0l4,do Secretário da Receitá Federal do Brasil e da Procurâdora-Geral da Fazenda Nacional.

10,3.5. Prova de regularidade com o Fundo de Garantiâ do Tempo de Serviço (FGTS);

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

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

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei ne 5.452, de L0 de maio de 1943;

L0.3,7, Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativâ conjunta junto aos

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

empresa for sediada;

10,3.8. Prova de regularidade iunto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa junto aos Tributos

Municipais e Certidão Negativâ da Dívidâ Ativa, emitida pelâ Secretâriâ dâ Fâzenda Municipal onde a empresa

for sediada;

1.0.3.9. Certidão negativa iunto ao município de Eldorado do Caraiás, emiüda pelo departamento de tributos do

pelomunicípio ou s ite httns://eldo dodocarâias-

pa,nobesistemas.com.br/tributos/documeÍlt validatorl:new#. a mesmâ também poderá ser solicitada

através do E-mail: Íibutos@eldoradodôcârajas.pâ.gov.br.

10.3.10. Alvará de funcionamento da sede da empresa.

10,3,11. Câso o licitante detêntor do menor preço seia qualificado como microempresa ou empresa de

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

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

10.4. QUALTFICAçÃO ECONôMICO-FTNANCETRA.

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

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

esteiâ dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;

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

úlümos 60 dias;

10.4.5. Certidão Especifica da funta Comercial do [stado do domicilio ou sede da licitante emitida nos úlümos

60 dias;

10.4.6. Balanço parrimonial e demonstraçôes contábeis do último exercÍcio social, já exigÍveis e apresentados

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

ou balanços proúsórios, podendo ser atualizâdos por índices oficiais quando encerrado há mais de 3

(três) meses da data de apresentação da proposta;

10.4.6,7. No caso de empresa constituída no exercício soÇial vigente, admite-se a apresentação de balanço

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

10.4.6.8. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.
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10.4.6.9. Caso o licitante sera cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria

contábil-nnanceirâ, conforme dispõe o artigo 1L2 da Lei ne 5.764, de 1-97L, ov de uma declaração, sob as

penas da lei, de que tál auditoria não foi exigrda pelo órgão fiscalizador;

10.4,6.10. Devera apresentarjunto ao balanço o termo de abertura e enccrramento do mesmo.

L0.4.6.L7. Certidão de regularidade do profissional (Contador) que atesta o balanço patrimonial

dentro do prazo de validade;

10.4.7. A comprovâção dâ situâção financeirs da empresa será constâtada mediante obtenção de Índices de

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

das fórmulas:

Ativo Circulânte + Realizável a Longo Prazo
LG=

SG=

LC = Passivo Circulante

1.0,4.8. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez

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

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

9o (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item perünente.

10.5. QUALTFTcAçÃO rÉcNrcA

9.11,1. Atestado de capacidade técnica expcdida 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 atestado terá que possuir

firma reconhecida a Cartório, fome e endereço,

9.17.2. DeclaÍaçáo de adimplência emitida apenâs pelâ Secret ria de Administração, a mesma terá validade apenas

com a assinatura Secreuário de adminisbação. Podendo ser solicitada através do E-mail:

cnleldoradodocarâiâs(ôgrnail.com , a validade da mesma sendo emitida nos últimos 30 dias, aonde a mesma deverá

ser solicitada 24 horas de antecedência do certame.

9.11,3. As empresas declaradas vencedoras dos itens 21,22 e 23 deverá comprovar que possui Cerüdão de

Registro no CREA ou CAU, dentro da validade, iuntamente com o acervo da CAT que a empresa iá executou tais

serviços iguais ou similares ou superior.

9.11.4. As empresas declâradâs vencedoras dos itens 2L,22 e 23 deverá comprovar que possui responsável

CERTIDÃO DE REGISTRO E REGULARIDADE do CREA/CAU do Responsável (isJ Técnico (s), com a devida

atribuição referente compatível ou similar com ou ob.ieto dâ licitação, constante (s.) nâ Certidão Registro e

Regularidade da empresa, com validade à data de apresentação da proposta, devidamente atualizada ern todos os

seus dados cadastrais. No caso de profissionais inscritos em outros Estados, o Certificado de Registro emiüdo pelo

Passivo Circulante + Passiyo Não Circulante
Ativo Circulanl"e
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CREA/CAU da respectiva Região de origem; a Vinculação do profissional poderá se da através de contrato futuro

na qual ünculara a empresa.

DEMATS DOCUMENTOS OBRTGATÓruO lUrurO A HABITITAçÃO IURÍDrCA

10.5,2 Proposta de preços; (apresentar em papel timbrado da empresa).

10.5.3 Declaração de sujeição às condiçÕes estabelecidas no edital e de inexistência de fatos supervenientes

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

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

empresa).

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

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

10.5,7 Declaração de idoneidade; (apresentar em papel ümbrado da empresa).

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

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

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

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

timbrado da empresa).

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

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

todas as demais exigências do edital.

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

10.7, Caso a proposta mais vantaiosa seia ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de

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

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

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

quando requerida pelo Iicitante, mediante apresentação de jusüÍicatiua,

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

licitante, sem prejuÍzo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes

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

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

concedido o mesmo prazo para regularização.

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

sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuida«le da mesma.

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

documentos exigidos, ou apresenBá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
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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 123,

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

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

vencedor.

,r. * *ilQ*IN1ÂIENTO DÀ PRoPOsrA vENcEDoRA.

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

contar da solicitação da Pregoeira no sistema eletrônico e deverá:

11.1.3. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma viA sem emendas, rasuras, entrelinhas ou

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

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

1L.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução

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

tt.2.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e

procedênci4 vinculam a Contratada.

11.3, Os preços deverão ser expressos em moeda correnLe nacional, o valor uniúrio em algarismos e o valor

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

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

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

L7.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitâdâ, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas

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

desclassificação.

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

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

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

disponíveis na internet após a homologação.

1,1,.7. A administração quando entender que os valores estão inexequíveis poderá solicitar das empresas

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

pessoal, frete juntamente com notas fiscais.

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

desistência do mesmo podendo ser penalizada na forrna da lei.

1â,:DOS.REIXTRSO§.

f2.1," Deciaráao o 
"ànr"doi 

e decoirida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como

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

para que qualquer licitante mani[este a intenção de recorrer, de fortna motivada, isto é, indicando contra qualfis)

decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
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L2.2. Havendo quem se manifeste, caberá o(a) Pregoeiro[a) verificar a ternpestividade e a existência de motivação

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

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

de admissibilidade do recurso.

L2.2.4. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência

desse direito.

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

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

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

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

de seus interesses.

12.3. O acolhimento do recurso invalida üio somente os atos insuscetÍveis de aproveitamento.

72.4. Os autos do processo perrnanecerão com üsta franqueada aos interessados, no endereço constanle neste

Ediral.

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

anulados e os que dele dependam.

73.7.4. Quando houver erro nâ aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor

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

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

imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

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

L3.2.3. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat'J, ou e-mail, ou de acordo com a fase do

procedimento licitatório.

L3.2.4. 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: DA Aq'UDTGAÇÃO E TK)MOTOGAçÃO.

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

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

L4.2. Ap6s a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praücados, a autoridade competente hornologará o

procedi mento lici tatório.

15. DA:GAYITIA DE ExECUçÃo.

1"5.L, Não haverá exigência de garanLia de execução para a presente contraLação.

tsoJrJsdx.;.'r: "P$r'§ que f.x'!i;.trrdii-',}l *r: $í!dlofi.. ü tll*c §'* $f§H$â/êJ isk,.
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16. DAATÀDE REGTSTRO DE PREçOS.

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

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

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

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

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

aüso de recebimento [AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolüda no prazo de até 24 horas, a

contar da data de seu recebimento.

L6.3. A empresa 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 cumpnimento desta clausula a empesa sofrera

sanções adrninistrativas conforme a lei.

1ô4. DOTERMO DE CONTRATO OUIN§TRUMENTO EQUIVATENTE.

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

ou emitido instrumento equivalente.

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

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

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

Edital,

L6.5.4. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do

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

assinatura ou aceite da AdjudicaLíria, mediante correspondência postal com aüso de recebimento (AR) ou meio

eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (CINC{)J dias, a contâr da data de seu recebimento.

16.5.5. O prazo preüsto no subitem anterior poderá ser prolrogado, por igual período, por solicitação

justificada do adjudicatário e aceita pela Administação.

L6.6. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no

reconhecimento de que:

L6.6.3. Referida Nota está subsütuindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as

disposições da Lei nq 8.666,de L993;

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

L6.7, A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei ne

8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

16.8. O prazo de ügência da contratação se encerra no final do exercÍcio financeiro da assinatura do mesmo e

poderá ser prorrogado conforme previsão no instrumento contratual.

1,6.9. Preüamente à contratação a Administração realizará consultas para identificar possível suspensão

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

Público, bem como ocorrências impediüvas indiretas, observado o disposto no arl 29,da Instrução Normativa na

LJL'Jiis {x ã,Jr'Jq}'.} qu{a le(}{).. y€J§r}) ti s#,bírn. aJ r»arê {]ú .5f,\fül? Íê-r íslê
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3,de26 de abril de 20L8, e nos termos do arL 6s, III, da Lei nq rc.5?,2, de L9 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 vigência 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.

L6,L1,, Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de

habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licilante 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 classificaçáo, para, após a comprovação dos requisitcls para hrbilitação, analisada a proposta e eventuais

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

17. DOITEAIT}STAMENTO EM SENTIDO GERAL

17,1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo de

Referência, enexo e este Edital.

18. DO nECEBTMENTO DO OBIETO E DA FTSCAITZAçÃO.

CONTRATADA.

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

a.

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

2t,7.3. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado

dentro do prazo de validade da proposta;

2L.L.4. Não assinar a ata de registro de preços, quando cabÍvel;

2L.L5. Apresentar documentação falsa;

2L.1.6. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

2L.L.7. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

2l.l.B. Não manüver a proposta;

21.7.9. Cometer fraude fiscal;

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

issi*.{ ,;Ítl iJlr: "l}{r(} SIJú: iarx)f 'Jrii§rn. R sxilSor,'r . {.} r»{}a} ili:t .$â§l *},q I(}"{ isle
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zl.z. oatraso injusüficado ou retardamento na prestação de serviços obieto deste certame sujeitará a empresa' a

iuízo da Administração, à multa moratória de 0,570 (meio por cento) por dia de atraso' até o limite de 10% [dez

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

2:^.2.L.AmultaprevistanesteITEMserádescontadadoscréditosqueacontratadapossuircomaPrefeitura

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

multas Previstâs'

2:r.3.Alnexecuçãototalouparcialdoobjetocontratado,aAdministraçãopoderáaplicaràvencedora,asseguintes

sançÕes administrativas, nos termos do artigo Nq 87' da Lei Ne 8'666/93:

o Advertência Por escrito;

o Murta administrativa com natureza de perdas e danos da ordem d,e até200/o (ünte por cento) sobre o valor total

do contrato;

oSuspensãotemporáriadeparticipaçãoemlicitaçãoeimpedimentodecontratarcomaPrefeituraMunicipalde

EldoradodosCaraiás,porprazonãosuperiora02(dois)anos'sendoqueemcasodeinexecuçãototal'sem

justificativa aceita pera Administração da prefeitura Municipar de Eldorado dos caraiás, será aplicado o limite

máximo temporal preústo para a penalidade 05 [cinco) anos;

o Declaração de inidoneidade para licitar iunto à Adrninistração Pública' enquanto perdurarem os motivos

determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perânte a própria autoridade que aplÍcou a

penalidade, de acordo com o inciso IVdo arl Nq 87 da Lei Nq 8.666193,cf carL N9 7s da Lei N9 10.520/02 e arl N9

14 do Decreto Ns 3.555100'

21.4. Doato 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'

21.s.Serãopublicadasnarmprensaoficiar,assançõesadministrativasprevistasnesteedital'inclusivea

reabilitação perante a Administração Pública'

21.6. DAFRAUDE E DA coRRUPçÃo - os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar' por seus

fornecedoresesubcontratados,seadmitidaàsubcontrataçáo,omaisaltopadrãodeéticadurantetodooprocesso

de licitação, de contraEação e de execução do objeto contratual'

21.6.I,PARAOS PROPÓSITOS DESTA CúUSULA' DEFINEM'SE AS SEGUINTES PRÁTICAS:

a) .RÁTICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar' direta ou indiretamente, quarquer vantagem com o

objetivodeinfluenciaraaçãodeservidorpúbliconoprocessodelicitaçãoounaexecuçãodocontrato;

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

licitação ou de execução do contrato;

c) 
'RÁTICA 

CONLUIADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes' com ou sem o

conhecimentoderepresentantesouprepostosdoórgãolicitador,visandoestabe|ecerpreçosemníveis

artifi ciais e não-comPetitivos;

DORADO DO CA

DE LICITAçÃO.
RAJÁS
CPt
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a) pruíftCn COERCITM: Causar danos ou arneaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua

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

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

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

de alegações de práfica prevista acima; atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de

o organismo financeiro multilateral prornover inspeção.

22, DAFORilAçÂO m CADASTRO DE REsERvÁ"

2.1 Após o encerramento da etapa competitiva, 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 certarne 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,

esLes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competiEiva.

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

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

preüstas nos artigos 20 e 2l do Decreto n" 7,892/2013.

2e .pâ rMP. UGNAçÂO.AO EDITAL E DO PEDTDO DE EScrÁREcrM ENTO,

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

impugnar este Edital.

2.6 A IMPUGNAçÃO DEVERÁ ser realizada EXCLUSIVAIvIENTE por FORMA ETETRÔNICA no sistema

www.porta ldecom pra snuhlica§"com.hr.

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

sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebintento da impugnação,

2,8 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

2.9 0s pedidos de esclarecirnentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados o(a)

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

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

www.porta ldecom prasuuhlicas.com.br.

2.10 O(a) pregoeiro(al 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,

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

se amoldarem ao art 2I parâgrafo 4q, da Lei 8.666193.

2.LL.3 A concessão de efeilo suspensivo à irnpugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo(a)

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

lââin.r ,{rlri.r: -ít;"* eue. fti,$r}:'. yr}l}i},) ri s${)0$).. ü md(,'C,i .§§N}.1ü.q í{r,: islii
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2.L2 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a

administração.

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

serão cadastradas no síüo www.oortaldecolnBraspuhlicas.cnm.br. sendo de responsabilidade dos licitantes, seu

acompanhamento.

2.L4 Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas,

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

responder pela proponente,

Z.LS A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designdda para a

administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforrne 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 finstrumento de mandato com poderes para impugnar o EditalJ,

ZIS; ?A§ :Dil§PiO§IçOE§ G [8AIS
2.L6 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

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

data marcada, a sessão será 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 ternpo no Edital, no aüso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasflia

- DF.

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

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

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

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

2.2L As norrnas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre

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

a segurança da contratação.

2.22 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostâs 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 expedierrte na Administração.

2.24 O desatendimento de exigências formais não essenciais não irrportará o afastamento do licitante, desde que

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

2.25 O licitânte é o responsável pela tidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos

apresentados em qualquer fase da licitação,
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2.25,3 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a

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

contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais 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 Edital.

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

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

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

desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório.

2.27.3 A anulação do pregão induz à do contrato.

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

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

esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão pos[erior de informação ou de documentos que

deveriam ter sido apresentados para fins de classiÍicação e habilitaçãc.

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

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

vermelho q 01 - Centro - km 100, CEP: 68524-000. nos dias úteis, no horário das 08:00 às 1,2:00, mesmo endereço

e período no qual os autos do processo administraüvo permanecerão çom vista franqueada aos inLeressados.

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

TER]I{O DE REFERENCIA

ANEXO r - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS;

ANEXO II . MODELO DE DECLARAÇÂO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE

INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO;

ANEXO III - MoDELo DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO X)frilt, ART. 7s DA CONSTITUIÇÃo FEDERAL;

ANEXO IV - MODELo DE DECr.ÁRAÇAO DE ELABORAÇÃO TNDEPENDENTE DE pROpOSTA;

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA;

ANEXOVI - MODELO DE DECLARAÇAO DE IDONEIDADE;

ANEXO VII - DECLARAçÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO;

ANEXO Vilr - DECLARAÇÃO DE NÃO VÍNCULO COM ÓRGÃO pÚSLrC0

ANEXO IX - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;

ANEXO X _ MINUTA DO CONTRATO;

TIAGOPEREIRA â#lâf.f,',ffiáL'3n$*" Eldorado
DN éR oácPgrxll,oú=Àc§4Un

C O 5 TA : 0 09 1 94 2 [{*"-'i;i;trffi'.y.'J#.

6247 i:i,Hl'ffH5.;&Tl#iJf""'

Tiago Pereira Costa
Pregoeiro Municipal
Portaria 100 - GAB

- PA 14 de outubro de2022
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TERMo DE REFEnÊucn

1.1. O presente Termo de Referênciâ tem por objeto a Sistemâ de rêgistro de preço para contratação de
empresa especializada em aluguéls de materiais e estrutura para eventos com montagem e dêsmontagens
que venha ser organizado pela Prefeitura Municipal de Eldorado do Caraiás, fundos e diversas secretarias
deste município.

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

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

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

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

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

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

local e propiciando lazer ás pessoas e a busca constante na oferta de entrctenimento. As festividadcs municipais c

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

Cultural e Administrativo institucional destc Município e para a eçonomia loçal, levando-se em conta que durantes

os dias dos eventos, â cidade gânhâ diúsâs em setores do comércio, turismo e serviços em geral. Isso acontece por

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

Muitos Fatores tornam o município de Eldorado do Caraiás uma das principais opções TurÍsticas do Estado do

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

conhecer o melhor do Pará.

Grandes eventos culturais de enorme apelo popular serão realizâdos em Eldorado do Caraiás. Eventos como:

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

município, o que atrairá milhares de paraenses e pessoas de outros estados, afim de desÍiutarem da programaçào

cultural local.

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

3e do Decreto 7.492/ZOl3, t,em como algumas vantagens decorrentes deste procedimento liciEltório, como:

efeüvar a contratação, somente quando houver necessidade, existência de facultaüüdade na contrataçâo do objeto

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

fleÍbilizar sua suas despesâs, com a devida adequação aos recursos disponíveis; evitâ o fracionamento da despesa,

pois os órgãos realizam um planejamento por um período de vigência determinado; proporciona a redução de

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

obtida em razão do grande quantitâtivo licitado; maior transparéncia dos procedimentos adotados, pois são

monitorados por todos os agentes envolvidos.
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3.1. A contratação, objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal, integralmente, nas Leis Federais na

10.520/2002 e ns 8.666/1993, Lei Complementar ns 123/2006 e demais legislações aplicáveis a este evento e nas

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

4-1. O quantitativo e a descrição técnica dos produtos/serviços estão descritos abaixo

Especificação : Especificação : Locação de Arquibancadas modulrrr em estrutura tubular
melálica, no tamanho de 100 metros, compostâ de 0B IoitoJ degr:rus mais um patamar de
acesso de 7,20 m de largura á 1,60 m de altura do piso. Arquibancada deverá ter 200
[duzentos) metros lineares dotada com guarda corpo em esf]utura similar, na parte
inferior e laterais de 1,10m de altura e na parte superior posterior de 2,00m de altura com

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

2 LOCAÇÃO DE ARQUTBANCADA MODULAR NO TAMANHO DE 100M JTROS 1,000 DIA

do so de x -1dia

Especificação : Especificação: Baias de contenção I Disciplinador) nedindo 1,10m de altura
x 2m de comprimento cada grade, confeccionada em aço galvanizi.do, pintado na cor cinza
ou pretâ, de encaixe possibilitando o isolamento do público PRE(:O A SER COBRADO POR
M

Especificação : Especificaçâo : Montagem e desmontagem fechanrento, sendo os mesmos
em placas meúlicas na altura mínima de 2,2O metros, com travessa e suporte para fixação e

sem pontas de lança, portões para saÍdas de emergência, de no mínimo 440 meLros de

3 200,000 METRO

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

DESMONTAGEM
4

200,000 MEl'RO

ra.

DE PAINEL DE LED COM TAMANHO APROX, BX6''4 TA DEFIN
Especificação : Especificação : Locação de painel de led completo de alta definiçâo, com
di de P6,

DE GRID DE ALUMÍNIO BOXTRUSS 0

DE TENDA PIRAMIDAL DE 1OX1O

Especificação: Especificação : Locação de Tenda piramidal 10x10, compostâ em estruturâ
meúlica reforçada chapa 14 com montagem individual ou agrr:gada com formação de
pavilhôes, pilares de sustentação 3 m de altura na chapa 14 com pc'rfil de 100x100m, com 3
metros de altura, calhada em cúpulas, lona vinÍlica com tratâmenttl especial e revesümento
sintetico, black out (retenção de luz solar), anti-mofo, e auto extin[luÍvel, estruLura metálica

5 1,000 DIA

6 200,000 METRO
7 20,000 DIA

trila a e loOo/o â unto de hastes.

DE TENDA PIRAMIDAL DE 5X5
Especificação : Especificação ; Locagão de Tenda piramidal dr: 5x5m,, composla em
estrutura metálica reÍorçada chapa 14 com montagem indivtdual ou agregada com
formação de paúlhões, pilares de sustentação 3 m de altura ci'lhada em cúpulas, lona
vinílica com ffetâmento especial e revestimento sintetico, black out (retenção de luz solar),
anti-mofo, e auto extinguível, esFutura metálica trilaçada e l00a/o galvanizada a fogo

unto de hastes

DE GERADOR DE ENERGIA DE 260 KVA

TIPO MODULAR DE 12X1OM

5,000 DIA9

15,000 DIA10
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Especificação : Especificação : Locação de Palco tipo modular 12x10m em alumÍnio [que
atenda as necessidades de apresentações de médio porte em praça publica, PA-Public
AdressJ, com piso de madeira e cobertura podendo ser de 02 [duas) ou 04 [quatro) aguas
em lona, com fechamentos lâterais e fundos, estruturâ medindo 12 (DOZE) metros de
frente (boca) x 10 (dez] meLros de profundidade x 9,00 fnoveJ mekos de altura interna

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

central com dois ticáveis medindo mx2,5m.

Especificação : Especificação : LOCAÇÃO DE EQUIPAMENToS DE SONORIZAÇÃO PARA
REALIZAÇÃo DE EVENT0S DE MÉDIo PORTE fque atenda as necessidades de
apresentações de médio porte em praça publica, PA-Public AdressJ COM AS SEGUINTES

DESCRIçÕES: 01 mesa de som de 32 canais com 16 auxiliares digital 01 multicabo de 36
canais com 50 metros + splinter 02 processadores digitais 02 CD player (que execute
pendrive) 01 notebook 24 caixas de subgrave com 02 falantes de 18" 16 caixas de alta
frequência Line Array de 2 vias contendo alto falantes de 10" ou de 12" + Driver de no
mÍnimo 3" com guia de ondas, com bumpers para a suspensão do sistema 02 torres de

delay, cada uma com 06 unidade de caixas de alta frequência line array com duas vias
contendo alto falantes de 10" ou 12" + driver de no mÍnimo 2" com guia de ondas 04 caixa
de subgrave com 02 falantes de 18" sistêmâ de amplifÍcação completa que atenda as

necessidâdes do sistema acima, bem como fiações e conexões pare es devidas ligaçôes
monitor (palco) 01 mesa de som com 32 canais sem expansor e 16 auxiliares digital 02
processadores digitais para o side fill com 04 caixas para subgrave com 2x18" e 04 caixas
de 02 vias contento alto falantes de 10" ou 12" + driver de no mÍnimo 1,5" com guia de
ondas 10 monitores de2xl2" + driver de no mÍnimo 1.,5" OZ monitores tipo drum fill com
2x15" + driver de no mÍnimo 1.,5" sistema de amplificação para palco que atenda as

necessidades do sistema acima, bem como fiação e conexões para as devidas ligações

72 LOCAÇÃO DE EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PRRA REALIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE 20,000 DIA

Microfones e acessórios 01 tecnico.

Especificação : Especlflcação : LoCAÇÃo DE EQUIPAMENToS DE ILUMINAÇÃo PARA
REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE MEDIO PORTE (que arendâ âs necessidades de
apresentaçôes de medio porte em praça publica, PA-Public AdressJ COM AS SEGUINTES

CARATERÍSTICAS MiNIMAS, 01 mesa digital de 40 canais 06 moving head 700 spot 0B

beem 300 08 par led 3W 04 atomic 3000w 0B elipsoidal c/ iris 12 ACL 06 -varas cf A4
unidades 02 mini brute 06 lampadas 18 lampadas par64 f5 18 filtro de cor 61 p/ lampadas
par64 02 maquinas de fumaça 02 ventiladores 01 canhão seguidor 16 canais de rack
aterrados 16 canais de dimmer dmx 02 set light 1000w fluz de serviçoJ 01 grid 12-frente,
O8-fundo, 06-pé direito e 03-passadas 01 sistema de comunicação intercom 01 mulücabo
de 12 vias 02 sistemas com arkaos 01 sistema led sinc tvone, house mix 05x5m, com 4,0m
de altura dividido em duas partes, sendo uma para coberilra das mesas de som no térreo e

no primeiro piso servirá para filmagem e canhão seguidor. estrutura em box de alumÍnio de
12x10 01 r técnico.

Especificação : Especificação t Loca$o de palco (praticavel) forrado com carpete, de 8x8M
de tâmânho, destinado a realização de solenidades tânto em locais âbertos quento
fechados.

LOCACÃO DE PALCO FARRADO DE CORPETE DE 8X8M 30,00013 DIA

74 LOCACÃO DE BANHEIRO QUíMICO INDIVIDUAL PORTÁTIOI 50,000 DIA
Especificação : Especificação : Locação de banheiro quÍmico lndividual porútil, com
montâgem, manutenção diária e desmontagem em polieüleno ou material similer, com teto,
dimensôes mínimas de 1,10m de frente x 1,10m de fundo x 2,10 de altura, composto de
caixa de dejeto, porb papel higiênico fechamento com idenüficaçáo de ocupado, para uso
do público em geral.

DE CLIMATIZADOR DE AMBIENTE15 L 0 DIA

lliü[]ri ,lr ;:i.,: -Flcí,ü ü$ê lo$] , r/*]jãr]r Íir §úr$on]. # nrdio {*: $flNtli3fi' í*r rsÍai.

Rua da Rio vennelho o 0 l Cenlro - km l00. CEP: 68524-tr00 - Eldorado do Carajáv'PA



PREFEITURA DE ELDORADO DO CARA'ÁS
DEPARTAMENTo DE rrcrl'AçÃo - cpl

Especificâção : Especificação : Locação de Climâtjzadores de pouco ruído [de 55 â 64
decibéis de volume máximo), movimentâção de 4500m3/h, com regulagem de intensidade
do vento, com potência [do motor 1 1/4 CV - baixa 1600 RPM - Potenciar 180 watts e Motor
2l 5 CV altá 3500 RPA - Potencia: 150 watts ara ambientes internos e externos

EspeciÍicâÇão: Especificação : serviço de llmpeza de banheiro qujmico lndivldual portãtil,
sERvIÇo DE LIMPEZA DE BANHEIRO QUiMICO INDIVIDUAL PORTÁTIL 50,000 SERVIÇO76

reâlizâr e âss sia la m, o e desinfec o com rodutos ad uados

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

h"anquilidade da realização dos eventos realizados pela Prefeitura Municipal de Itupiranga
-PA, realizando o controle de acesso ao pâlco, camarins ou área reservadas, recepção de
eventos,lndicâdâ elâ n\za o dos eventos

MINI TRIO ELÉTRICO

LARGURÂ:2M E 30CM COM DOIS CARROS DE SOM INTERLIGADOS NVIA RÁDIO,

50,000 SERVIÇO77 SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA EVENTOS

5 7,000 DIA79 LO E UIPAMENTOS DE SONORIZA PARA EVENTOS IIE IJENO PORTE

Especificação : Especificação : LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÀO PARA

REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE PEQUENO PORTE, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS

MÍN|MAS| 08 Çalxas de subgrave com 02 fâlantes de 18" e sistemâ de amplificação ativa ou
passivâ pale as mesmas 08 caixâs de ait.q frequência line array de 2 vias contendo alto

falantes de 10" ou de 12" + driver de 3" com guie de ondas, com bumpers párâ suspensão

para o sistema, e com sistema de amplificação âtiva ou passiva para as mesmas 04 caixas de

retorno sendo 02 caixas de altâ frequências e 02 de baixa frequência çom âmplificaçâo
ativa 01 processador digitâl 01 mesa de som com no mínimo 16 canais de enLrada, 04
subgrup os, 04 vias auxi liares, 04 bandas d e equaiização, íiltro de grâves 02 microfones sem

fio pârâ voz com frequênciâ de operâção UHF fiâção e conêxôes pârâ âs devides iigeçôes 01

o

t
rador tecniÇo

PARA REUN IOE:]ODEE UIPAMENTOS DE SONO

EspeciffcaÇão i Especiflcação: LoCAÇÁo DE EQUIPAMENTOS DE soNoRlzAÇÃo PARA
REALIZAÇÃO DE REUNIÕES, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTIi]AS MÍNIMAS: 02 CAIXâS

de subgreve ativo Attâck Vrs - 1810 1000w rms 02 caixas de âltâ frequência dxr-15 de
1100 w rms, com tripé 02 moritores âtivos 1 mesâ de som com i2 canais de entrada, 02

subgrupos , 02 vias auxiliares, 03 bandas de equalização, filtro de graves 02 microfones

sem fio para voz com frequência de operação UHF fiação e cc,nexões para as devidas

68,000 DIA20

li 01 o erádor técnico

ILUMINA O DE GRANDE PORTE

Específ co çd o : 0 1 -CO N SO LED I G I TA L D I Gl D ES I G NV E N U ES C4B I A N AIS,0 1 -

P RO C ESS AD O RD E S I ST E MA S D O L BY LA K E, O 1.
P RO CESSAD O RD ESIST E MASD BX26OP /O FRO N T FI L L,O 1.
EQG RÁFI CO KLARKTEKN I KDN 3 7O,O 1. CDPLAYE RNU MAR K M P 1 O2 M P3,O 1 -

ZEROTRO N PL12 OO,O1. MAI N POWERS OO O I N T ERT RAFO,2 O.CA; XASLSAU D I O 2 1 O,O+

CAIXAS LS AU D IO 2 O 8,2 4- CAI XAS LSA U D I O 2 1 8S U B,O 4-

cAtxAS LSAU D I 0 1 1 0 P/F RO N'rFl 11,06-

RACKSDEPOTEN CIASC/AMP LI FICAD O RESM ACH I N ECAD A U MC O M O 1 P S L9 4 OO EO 1 M P

x3 40 0 E0 1 MPX 1 40 \PARAO P.A. 0 1 RACK D EP OT Ê N Ct AC / A M P Lt t't CA D O R ES MAC H I N E0
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22 PATNEL DE LED COMPLETO (ALTA DEFTNTÇÀO) 8X6M ALTA RESOLUÇÃO P3. 8,000 DIA

Especificação : Pitch mm 6, Bringhtness nits 7,000, Color temperqtura deg. K
6,500,Viewing ongle - Horizontal (500/o brightness) deg. 140(-70-+70)
brighcness), Viewing angle - Vertical (50% brightness), deg. 140(-70-+70), panel
weight kg 46, Panel width mm 960, Panel height mm 960, Panel depth mm 14A,

Panel area sq. m. 0.92L6, Panel material Epoxy paint coated Cold Rolled steel,

lngress protection ( front/rear) IP 1P65fiP65, )peranting temperoture range
deg. C-30 O+60, hUMIDITY OPERATING rh 100Á-900Á, Pixel type and
configuration R/G/B )utdoor 3inL SMD, Resolution per panel 160X160, Dot per
panel 25,600, Dot per sq. meter 27,777, LED per sq. meter 27,777, Recommended
minimum viewing distonce m 6, Recommmended bxt viewíng distance m B-24,
Colors 281. Trillin, Grey scole ( linear) Levels 65,536 levels per color, Brightness
control Levels 256, Contrqst ratio 1,A00:1, Processing depth bit 16, Video frame
rate Hertz 60, Display refresh rate Hertz L920,lnput voltage (nominal) VAC 110
to 240, lnput power frequency Hertz 50 TO 60, Input Power (MAX) Watts/Panel
800,lnput power (typical) Watts/panel 320, Lifetime )5Ao/o brightness) Hours >

100,000, Red wavelength (dominant) nm 620-625, Green wavelength (
dominant) nm 525-530, Blue wqvelength (dominant) 470*475, Mutimedia dqta

formot DVI, MPG,AVI, WMV, RM,etc. Dat

DIA23 PALCO TIPO GEO-SPACE 18X14M.
Especificação : Palco tipo Geo-Space 18x74m em alumínio piso de madeira e
cobertura tipo tunel geodésico, com dois proticóveis de 3,5m x 2,5m estuturq
geodésico no formato de arco tipo túnel, medindo 18m (dezoito metros) de

frente (boca) x 14,00 (quatorze) metros de profundidqde x 9 (nove) de qltura

interna central, profundidode com medida múltipla de 4 (quatro metros) de

distância entre arcos. Material da estrutura fabricado em alumínio do tipo
duralumínio ligo 635L T6, no formato de treliças, confeccionados com solda lígo
5356, certificado por órgão competente. Arcos de treliças travados entre si por
longarinas de contraventqmento retongular, em estruiltrq de qlumínio do tipo
durolumínio obedecendo mesmos especiftcações de liga e solda. Arcos
dimensionados psra cargo de 30 KSf/m e trovessas de longarinas
dimensionados para carga de 10 Kgf/. Revestimento da estrutura de tunel em

lonas MP L400F24 nos opções de translúcidq, branca e pretd, bqnca e brancq,
duas foces, anti-chqma e anttfungo. Estrutura fxada ao piso por meio de saPaca

em qço especial do tipo aço carbono ligo 60L3, fixados com parafusos de 5/B? ou

estaca longa. Toda a estrutura é contra ventada em cabos de aço de sustentação
no formoto de X, e estaiados oo solo por ponteiras longos do tipo estaca asa,

cabos de aço e esticadores

24 TENDAS PIRAMIDAL 1OMX1OM, COM FECHAMENTO DE FUNDO E LATERAIS. 30,000 UNIDADE

Especifcação : Tendas piramidal 1.0mx10m, com fechamento de fundo e laterqis
compostq em estruturq metólicq reforçada chapa 14 com moncqgem individuql
ou agregada com formação de pavilhões, pilares de sustentação 3 m de alcura
na chapaT4 com perfil de 60x60m, com 3 metros de altura, calhqda em cúpulas,
lona vinílÍca com tratamento especiol e revesttmento stntético, black out
(retenção de luz solar), anti-mofo, anti uv, anti iv e outo extinguível, estrutura
metálica trilaçada e 100% galvanizada a fogo coniunto de hostes
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5.1. Os produtos/serviços serão requisitados conforme a competente ordem de compra/serviço espedida pela

C0NTRATANTE e deverão ser prestadas e/ou entregues na sede do município;

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

para dias concluir a instalação e montagem.

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

contrato decorrente do processo de licitação, através de servidores da Unidade Administrativa em questão,

rnediante Portaria. Sendo que os material e/ou serviços serão recebidos depois de conferidas as especificações e

quantidades dos mesmos;

5.4. Só serão aceitos os fornecimentos de material e/ou serviços que estiverern de acordo com as especificações e

quantitativos exigidos, estando sua aceitação condicionada à devida fiscalização dos agentes competentes. Não

serão aceitos material e/ou serviços cujas condições não sejam satisfatórias;

5.5. O recebimento se efetivará nos seguintes termos:

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

especificação.

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

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

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

acompanhada da requisição dos mesmos.

6.3. O Pagarnento somente será efeüyado depois de verificada a regularidade fiscal da contratada, ficando a mesma

ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ser renovadâs no prazo de seus

vencimentos.

7.1- O Prazo de Vigência será de até lZ(doze) meses, a partir de sua data e assinaturas prorrogáveis nos

termos da legrslação Vigente,

8.1. A qualidade dos produtos ou serviços deverá ser rigorosamerrte àq uele descrito no Termo de Referência e

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

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

trabalhistas ou de qualquer outra natureza.

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

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

solicitante.

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

lsolo.§,rr,;i{ti 'Ê{}roquÊlc{ro'rYsjü,Ír §9êfS6,.;?.. #i'}}{.roCcSf.&}J#§íêJísío.

Rua da Rio venndho " 01 -- Centro - km 100, CEP' 68524J;C0 - Eldmado do Carajáv?A



'Ut/

d-' -r*
Etdifl$ãilllo

doGarqiiir
PREFEITURA DE ETDORADO DO CARAJÁS

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO - CPL

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

responsabilidade, devendo apresentar, de imediato, quando solicitados, todos e quaisquer comprovantes de

pagamento e quitação.

8.5, Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do arL 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

corno pelo cumprimento das formalidades exigidas pelas Leis Trabalhistas, Sociais e Previdenciárias.

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

cuja permanência seja por ela considerada inconveniente.

B.B. 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, represenLante ou preposto capacitado e idôneo que a represenLe,

integralmente, em todos os seus atos.

8.10. Apresentâr, 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 prestár declarações ou informações sem prévia autorização por escrito da CONTRATANTE a respeito do

presente contrato e dos serviços a ele inerentes;

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

norrnas da Lei ou terceiros deüdamente contratados e habilitados pela CONTRATADA;

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

execução dos serviços;

8.15. Cumprir os serviços conforme dlsposições do presente contrato;

8.16. Indenizar quaisquer danos ou prejuÍzos causados à Prefeitura ou a terceiros, por ação ou ornissão no

fornecimento do presente Contrato.

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

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

disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações.

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

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

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

bem como sejâm mantidas todâs as condições de habilitação e quâlificaÇão exigidas na prestação.

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

aprovados pelo setor responsável pelo recebimento,

l-i(:rt].c 4rr íifi "P.?"ü {tru{: li}r3r:, vqrâr?) * sr:r'bçnr . {} B?GO cs .$[lvHí]â

Rua <la Rio vennelho " 0l - Centro - knt i0[-t, CEP: 68524-000 - Eldorado do CarajásrPA

íp-Ír-§lÕ'



nauv'
': L '.i: ]!júr| r§a

EtdiiiÊiHo
do Carqiáe

PREFEITURA DE ETDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO . CPL

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

prevista neste Termo de Referência,

Eldorado Carajás 14 de outubro de2022

TIAGO PEREIRA
AsinaÔ dê f.ma dlgitd pr UGoPIBEM
coStÀm9r92ó247

eS, o=e.8ad| ôú=AC50m

COSTA:00919426247

RESPONSÁVEL
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ANEXO r - PROPOSTA DE PREçOS (MODELO)

-

PREGAO ELETRONICO N9 XXXX/2022.SRP
ssssÃo púeLIcA: ---- /---- /zozz,Às ----H---ltN t---, HoRAS.
LOCAL: PREFEITURA MUNCIPAL DE F

IDENTIF DA PROPONENTE

NOME DE FANTASIA:

ITEM nspocrrrc.nÇÕrs LIND QUT.
VALOR

uxrrÁnrons
VALOR

TOTÀLRS

A empresa: declara que:

o Estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mâo de obra e, bem como, todos os tributos e encârgos fiscais,

sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com l:ransporte e acondicionamento dos produtos em

embalagens adequadas.

o Validade da proposta: (-J dias.

t Prazo de inicio de fornecimento/execução dos serviços de acordo cour 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 perente até terceiro grau.

,ea inda cônjuge,

o Que o prezo de inicio da enFega de 48 horas mediante ordem de serviços dos produtos será de acordo com os termos

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

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

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

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

LOCAL E DATA

CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

OBS. serão desclassificadas as propostas que apresentarem cotâções contendo preços excessivos, slmbÓllcos, devalor zero ou

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

licitantes.

lssttlti,frÀ",.rt "Ê{r,'oq§*, lc}rXrr,: rrÉy{}}n. §ss,§âsr. $rx{isCc$âi}-}l{:Xtí€"f isl{1.

Rua da Rio vonnelho o 01 - Cenlro - krr l00, CEP: 68524.'00 '. El<iorado do Caraiáv?A

SOCIAL:
CNPI
INSC. EST.:

)NÃoí )OPTANTE PELO SIMPLES? SIM Í
ENDEREÇO:

BAIRRO CIDADE:
E.MAIL:CEPr

TELEFONE: FAX:

CONTATO DA LICITANTE: TELEFONE

BANCO DA LICITANTE: CONTA BANCARIA DA LICITANTEI

NA DA
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ANExo rr - DEcu\RAçÃo ou suletçÃoÀs cotrtorçÔes ESTABELECIDAS NO EDITAT E DE INEXISTÊNCIR OS

FATOS SUPERVENIE NTEs IMPEDtnvos DA HABILITnçÃo

pnEcÂo EmrRôrutco Ne xxxx/2022-sRP

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

--/UF

0(A) PREGOEIRo(A) E EQUIPE DE APOIO.

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

proponente, cNPl declara expressamente que se sujeita às condições

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

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

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

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

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

21 de junho de 1993, e alterações subsequentes.

em,- de 

-2022(ASSINATURA DO RESPONSÁVUI r Cerl
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ANExo III - MoDELo DE DECLARAçÃo nos rERMos Do INCISo xxxrll Do ARTIGo 7e DA
coNsrITUIÇÃo rrnnnar

pRncÃo nlrtRôrutco Ns )fi)fr/zozz-sRP

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

inscrito no CNPf ne ..............,......,,...., por interlnédio de seu representânte legal o(a) sr(aJ

portador[a) da carteira de identidade na .,.,....,...,... e CPF na'.....,,'..,......'..'..".., declara, pârâ fins do

disposto no inc, v do art ng 27 da lei ns 8.666, de 2t de junho de L993, acrescido pela Iei ns 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 ( )1'

[data)

frepresentante legal)

I Obsm'agão: em sso afmstivo, assinalar a ressalva aoima.

tsârüs,fÍ-ãí,r '§ãffi QrJú) fc,íü"]'i vejÍlrri fl sgil)offn.. § lnàê *s.SfNHÚil Í{Ii: í"(if$..
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ANExo Iv - DEcu\neÇao DE EtABoRAçÃo rrlorrENDENTE DE pRoposra (MoDEto)

pREcÃo ELETRôuco No )oüx/2022-sRP

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

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

,<n§i/2O22-SRP, declara, sob as penas da lei, em especial o arL 299 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 lrarticipante potencial ou de fato do PREGÃO

ELETRONICO Ns ruoü/2O22-SRP, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

B) A inrenção de apresenrar a proposta elaborada para participar do PREGÃO ETETRÔNICO No }O{XX/2022-SRP

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

ETETRÔNICO Ns »Oü/2022-SRP, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

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

potencial ou de faro do pREGÃO ELETRÔNICO Ns XXXX /2O22-SRP quanto a participar ou não da referida

licitação;

D) Que o conteúdo da proposta apresentada para parücipar do PREGÃO ELETRôNICO Ne XXXX/aOZ?-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/aOZ?-SRP antes da adjudicação do objeto da referida

licitação;

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

não

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

município de _- 
-/uf 

, antes da abertura oficial das propostas; e

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

para firmá-la.

REPRESENTANTE LEGAI,

l§okJ§ ,{1..;:{Ji 'Pãrü qlJâ k{Ío,i r}éi§í.'}' * §íriÍ}ol,') .. $ f}roê {rii ,SfNHl)§ í'êr i§Íü ..'
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PREFEITURA DE ETDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTO DE LICITAçÃO. CPL

ANEXO V - DE DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

pREcÂo rlerRôrulco Ns xxxx/2022-sRP

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

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

no pOüX], inscrito no CPF sob o no [X)O(X], declara, sob as penalidades da lei, que se enquadra como

microempresa ou ernpresa de pequeno porte, nos termos do art 3e da lei complementar ns 1.23 de 14 de

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

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

2006.

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

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

vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4o do arl

3s da lei complementar ne 123 /06 alterada pela LC 147 /201,4.

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

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

das vedações Iegais impostas pelo § 4o do art. 3q da lei complementar ns 723/06 alterada pela LC L47 /2014.

observações:

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

723,de 14 de dezembro de 2006;

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

nos termos da LC ns L23/2006,ou a opção pela não utilização do direito de [ratamento diferenciado,

LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME E ASSINATURA DO CONTADOR
(N0 CASO DE ME E EPP)

CPF: )fiX.XXX.)OO(-XX
CRC:

l:i*rür dx.r:i}' :F{:il'à eu(: Ie\.:c } ue-j#r$ íir sorê(},','} .. o n}*í' (*:: Sf*HOrT íer Í}^i.1
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ANExou - DECLARAÇÃo nn TDoNEIDADE

Ao REDIGIR A rRESENTE DECLARAçÃo, o pRopoNENTr oevsnÁ UTILIZAR poRruuúnto coM TIMBRE DA

PROPONENTE.

pnncÃo nlrrnôrulco Ns mo(/zozz-snP

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE

o(A) PREGoEIRO(A) E EQUIPE DE APOIO.

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

Sr portador da carteira de identidade n0...................... e do CPF nq 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 parücipação em licitação e ou impedimento de

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

com a adrninistração federal, estadual e municipal.

EM,-DE D82022.

(ASSTNATURA DO RESPONSÁVEI e Cerl

l$GJÕ.i4].r:í,: 'F{'if'êQu{ilo{;K,}:"rdjr$,,}} iirs$,{t}oíi}. 'r, 
lníi{,'r*:}§fllHÜSlí{I'll§fê.
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PREFEITURA DE ETDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO . CPL

ANExo vII - DECLnnaçÃo DE cuMpRtMENTo Dos REeursrros DE HABTLITAÇÃo. (ttoonl,o)

pRucÃo nlrrnôuco Ne xxxx/zozz-snp

localizada à

declara, em conforrnidade com a lei n0 70.52A102, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este

certâme licitatório na PREFEITURA MUNICIPAL DE

SRP

F - PREGÃO ELETRÔNICO N9 )OüX/2O22-

EM,_DE_D82022

(ASSTNATURA DO RESPONSÁVUI r Crr;

Ísoiâli ífr,,i:{}t 'Í{"rs qu(: tôa»' -v*iür:1, { $Çü}oft.. # nÍd? d* SâNfil}§ íP"i i§tí.
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A empresa , portador do CNPf no tendo como seu sócio

representante _portador do CPF ne- declaro, pâra os fins que se fizerem

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

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

DE DE2022.

IASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

EM,

I:5Êiê§ {r. ijiri 
;í.tir* qu*} iol*}t ,Jdir}'}}. ri §{3,I}ori?,. $ r§*c í:{: SfNlír}&'ípJ lstr:
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ANEXO IX MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE PREçOS NA

PREGAO ELETRONICO NS
Aos _ dia(sl do mês de _de dois mil e vinte e dois, O MunicÍpio de Eldorado dos Cârajás, através da

Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás, nos termos da Lei 8666/93 Lei nq 1.0.520, de 17 de julho dc 2002,

publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, Decreto Lo 024 de 20 de setembro de 2019, decreto Ne 7.892, DE 23

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

face da classificação da propostâ âpresentada no Pregão Eletrônico para Registro de Preços,

Sistema de registro de preço para contrataÉo de empresa cspccializada em aluguéis de materiais e

estrutura para eventos com montâgem e desmontagens que venha ser organizado pela Prefeitura
Municipal de Eldorado do Caraiás, fundos ê diversas secretarias deste municÍpio. tendo sido os referidos
preços oferecidos pela empresa(s) cuja(s) proposta(s) foi classificada(s) em primeiro lugar no certame

supracitado.
As quanüdade são estimadas e não constitui qualquer compromisso futuro para contratação, devendo ser

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

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

C.N.P.|. ne XXXXXXXXXXXXXXX, representada neste ato pelo[aJ Sr(a)

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, C.P.F. nq )0{)fi)üX)()0« e R.G. nq XXX)«»(X»(XXXXK

fTEM ESPECTFTCÀÇÕES UND QUT.
VALOR L'NMÁRIO

R§
VÂLOR TOTÀL

RS

CúUSULA SEGUNDA - DA VALIDÁDE DOS PREçOS

A presente Ata de Registxo de Preços terá validâde por 72 (doze) meses contados a parür dâ sua âssinâturâ.

ParágraÍo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, â contratânte não estará

obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira excl[sivamente pelo Sistema Registro de Preços,

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

qualquer espécie ao fornecedor, sendo, entretanto, assegurada ao benefiçiário do registro, a prefêrência de

fornecimento em igualdade de condições.

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

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

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

quaisquer de suas cláusulas,

CLÁUSULA TERCEIRA. DA UTILIZAçÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

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

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

devidamente comprovada a vantagem.

Parágrafo primeiro; Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fâzer

licas§ 4!:tJt 'p{no quê lô.rti velr:r» e 93ôoírr. o rl.1o Ca §fNl,l â íai ;sle.."
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uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este

indique os possiveis fornecedores e respecüvos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação,

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

estabelecidas, optâr pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em AL1,

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

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

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

Parágrafo quarto: 0s quantitativos referente as adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na

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

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

CúUSULA QUARTA . Do LocAL E PRÁzo DE ENTREGA

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

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

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

na zona rural.

GúUSULA QUINTA - Do PAGAMENTo

1, Executadas e aceitas as entregas, a CONTRÁTADA apresentará a Nota Fiscal, medição e Certidôes no Protocolo

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

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

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

1.1, 0s pagamentos serão realizados de acordo com o cronograma de desembolso (fÍsico -fi nanceiro] determinado

pela Prefeitura Municipal de Eldorado do Cârajás, 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 efeito de cada pagamento, a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada das provas de regularidade para

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

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

encargos sociais instituídos por lei.

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

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

desacordo com as especificaçôes 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 licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação

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

pagamento.

Itoios 4rârt "Â.,í., çu9 $.ta, yer'pr, li 9dilroâ-. o.,tóo {rr -§fNl,ifâ fp-z §,ê
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5.1 - Nos casos de eventuais antecipações de pagamentos, fica convencionado que será aplicado o percentual de

I0o/o (dez por cento) de desconto sobre os valores disponibilizados.

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

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

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

seguinte:

EM=lxNxVP

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data previstâ para o pagamento e a do efeüvo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

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

1 = (TX) / 365 => l=(6/700)/365 => I = 0,0001644

TX = Percentual da taxa anual= 60/0.

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

cL(usulJtsExTA - DAS CONDIçÕES OE FORNECTMENTO

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

serviços.

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

entrega deles decorrente esüver 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.

cúUSULA sÉtru,I - DAs PENALIDADES

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

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

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

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

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

II - multa de O,lo/o (zero ürgula um por cento) por dia de airaso pelo descumprimento das obrigações

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

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

III - multa de 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 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem

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

objeto o qual foi registrado os prazos,

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

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

LtÊíils41,í{i: 'Êüro€l$8|Ç{-ra)r vEa,} esíJlbo$.t.. §$rô0ú*S§&}'rüâí{rJiçrà.
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DEPARTAMENTO DE LICITAçÃO. CPt

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

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

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

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

de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

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

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

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

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

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

Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

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

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

sern prejuízo das multas preüstas no Edital e das demais corninações legais.

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

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

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

mercado;

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

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

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

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

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

jusüficativas sejam moLivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de compras;

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

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

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

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

restabelecer as condições originalmente pactuadas.

8.9 A reüsão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a

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

majoração de seus encargos.

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

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

memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.
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8.11 Dentre os fatos ensejadores da reüsão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo

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

aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, oma vez que inseridos, estes últirnos, na hipótese de

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

prazo de um ano.

8.12 Não será concedida a reüsão quando:

8.13 Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;

8.14 0 evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva

ou após a finalização da vigência da Ata;

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

interessada;

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

âmbito, a preüsibilidade da ocorrência do evento.

cL{usuur NoNA - DAs coNDIçÕEs DE RECEBTMENTo Do oBJETo DA ATA DE REcrsTRo DE pREços

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

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

Parágrafo Primeiro: Os serviços ou produtos deverão ser de ótrma qualidade, e deverão ser executado ou

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

acompanhados das respectivas notas fiscais;

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:

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

produtos com as especificações constantes da proposta da empresa.

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

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

úteis após o recebimento provisório.

cúusulA DÉcrMA- Do cANcEtAMENTo DAATA DE REGrsrRo DE pREÇos

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

específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

A pedido, quando:

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

maior;

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

mercado dos insumos que compõem o custo do serviços.

o Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando:

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

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

. por razões de interesse público, deúdamente, rnotivadas e justificadas;

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

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

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 DÉcrMA pRIMEIRA - DA AUToRtzAçÃo pARA AeursiçÃo 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 contratante.

Parágrafo Único: A emissão das ordens de serviços ou ordem de cr-.mpras, sua retificação ou cancelamento, total

ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante.

CL{USULA DÉCIMA SEGUNDA - Dos AcRÉsCIMos E sUPREssÕEs

0 licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, quantitaüvos

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

com o § Le do arL 65, da Lei ne 8.666/93.

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

razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na 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 arügo 15 da Lei ns 8.666/93.

cúusuu\ DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS E LOTES DOS ITENS DE FORNECIMENTO OU SERVrçOS

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signat,ária 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.

cúusurA DÉcrMA eUARTA - DAs oBRIGAçÕES Do FoRNECEDoR

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

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

cL{usuu\ DÉCIMA QUTNTA - DAS OBRTGAçÕES DA CONTRATANTE

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

Parágrafo Primeiror Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nou(s) Fiscal[ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva

entrega dos produtos e emissão do Termo de Recebimento.

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

designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

cúusurA DÉcrMA sExrA - DAs DtspostÇÕEs FINAIS

In[egram esta Atâ o Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços e a proposta da empresa classificada em

1q lugar.
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Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições

constantes das Leis ng 8.666/93 e L0.520/2O02 e demais normas aplicáveis.

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

indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratantc.

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

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

qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrurnento em 2 (duas) vias de igual teor e forma,

na presença das testemunhas que também o subscrevem.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORAD0 DOS CARAJÁS

CONTRAl'AN1'E

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
cNP' N"_._.J_-_

CONTRATADA
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ANEXO X

MINUTADE CONTRATO

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

denominado contratante, com seguinte endereço Rua da Rio vermelho e 01 - Centro - km 1.00, CEP: 68524-000,

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

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

simplesmente contratada, neste ato representâda por , portador da Cédula de ldentidade n.s

e CPF [MF) n,o celebram o presente contrato, do qual serão partes integrantes o

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

contratada às normas disciplinares das Leis na 8.666/1993 e 70.520/2002, Decreto 10.024 de 20 de Setembro de

20t9 e suas alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições que se seguem:

cLÁusuLA PRTMETRA - DO OBf ETO

7. O presente contrato tem como objeto: Sistema de registro de preço para contratação de ernpresa

especializada em aluguéis de materiais e estrutura para eventos com montagem e desmontagens que
venha ser organizado pela Prefeitura Municipal de Eldorado do Caraiás, fundos e diversas secretarias
deste município.
1. Os preços dos serviços são aqueles constantes da Planilha apresentada pela contratada, sendo que o valor total

do contrato é de R$

ITEM ESPECIFICAÇÕES UND QU-t
VALOR

UNITÁRIO
RS

VÀLOR
TOTALR$

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

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

pagamento,

3. As despesas oriunda do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária: XXXXXXXXXXXX

CIÁUSULA TERCEIRA - DOS PRÂZOS

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

para execução dos serüços, contado do recebimento da autorização de serviço expedida pela Prefeitura de

Eldorado dos Carajás.

2. Eventuais fornecimento deverão ser iniciados em de imediato para a entrega a contar da notificaçãcl da

fiscalização do CONTRATANTE sem prejuízo de outros serviços autorizados para execução

CúUSULA QUARTA . DO AMPARO LEGAT

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

ne 1,0.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nq 8.666193 Decreto 10.014 de 20 de Setembro de 2019.
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cúusul.l eurNTA - DA ExncuçÃo oo coNTRATo

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.a 8.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 55,

do mesmo diploma legal.

CúUSUIAsExTA. DAvIGÊNcIA E DA EFICÁcIA

L, A ügência deste contrato será _/
-à -/

contados da data da sua assinatura, tendo

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

2. O Contrato poderá ser prorrogado, alterado ou aditado nos termos do arl 57, inciso lV c/c arügo 65 da Lei

Federal ne a.666/93 desde que satisfeitas as exigências legais e regularnentares, previamente jusüficadas.

CI,ÁUSUU\SÉNUE. DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

1. Caberá ao contratante:

1.1 - permitir acesso dos técnicos da contratada às instalações do con[ratante para execução dos serviços

constantes do objeto;

t.2 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da contrateda;

L.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 contrato;

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

pregão n." _/_ e conforme cronogrâma da secretaria requisitantr.

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

como:

a) salários;

b) seguros de acidente;

c) taxas, impostos e contribuições;

d) indenizações;

e) vales-refeição;

f) vales-transporte; e

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

1..2 - manter os seus técnicos sujeitos às normas disciplinares do contratante quando em trabalho no órgão,

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

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

contratante;

1.4 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretâmente aos móveis, e outros bens de propriedade do

contratante, quando esses tenhâm sido ocasionados por seus técnicos durante a prestação dos seryiços alvo deste

contrato;

1.5 - arcar çom desPesa decorrente de qualquer inliação, seja qual for, desde que praticada por seus técnicos no

recinto do contratantej

L.6 - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços

efetuados referentes ao objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execuçào ou

dos materiais usados;

1.7 - refazer os serviços que forem rêjeitados no prazo de 05 [cincoJ dias útêis, contados do recebimento da

comunicação;

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

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

execução;

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

urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

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

habilitação e qualificagão exigidas neste contrato durante todâ â execução do contrato.

cúusuLA NoNA - DAs oBRIcAÇÕEs socrArs, coMERclAts E FrscAts

1.. À contratada caberá, ainda:

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

legislação social e trabalhistâ em vigor, obrigando-se a saldáJos na época própria, vez que os seus empregados não

manterão nenhum vínculo empregaício com o contratante;

L.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as proüdências e obrigações estabelecidas na legislação

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

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

contratan te;

1.3 - assumir todos os encargos de possÍvel demandâ trabalhista. cÍvel ou penal, relacionadas a este congato,

originaúamente ou vinculados por prevenção, conexão ou continência; e

1.4 - âssumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execuçâo deste

contrato.

2. A inâdÍmplência da contratada, com referência âos encârgos estabelecidos no item anterior, não transfere a

responsabilidade por seu pagamento à administraÉo do contratante, nem poderá onerar o objeto deste contrato,
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razão pela qual â contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o

contratânte.

cúusuLA DÉclMA - DAs oBRrcAçoEs cERAÍs

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

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

durante a prestâção dos seruiços, objeto deste contrato;

L,2 - é expressamente proibid4 também, a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver

prévia autorização da Administração do contratanlej

1,3 - é vedada a subcontratação de outra empresa para a prestação dos serviços obieto deste contrato.

1.4- Arcar com todas as revisões durânte â gârantia.

cúusulA DÉcrMA PRJMETRA - Do ACoMPANHAMENTo E DA FrscALIzÁçÃo

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

para esse hm.

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

serúços, determinando o que for necessário à regularização das fâltâs ôu defeitos observados.

3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a

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

medidas convenientes.

4. A contratadâ deverá mânter preposto para representá-la durante a execução deste contrato, desde que aceito

pelâ âdministração do conhatante.

CúUSULA DÉcIMA SEGUNDA . DA ATESTAçÀo

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

contratante.

CúUSULA DÉGIMA TERCEIRÁ . DA DESPESA

1.As despesas decorrentes do fornecimento do objeto licitado cofferâo por contâ da Dotação 0rçamentária Própria

do(s) Órgãos que compõe a Administração Publica Municipal

iseaos 41 ãê 'Pors qu€ looo. yaj§," e soitgrl. o rlàê.1t 5fN}l{,â íp, blê
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CúUSULA DÉ(TMA QUARTA. Do PAGAMENTo

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

Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás, situado na Rua dâ Rio vermelho e 01 - Centro - km 100, CEP:

68524-000, para fins de liquidação e pagamento, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque

nominal ao fornecedor, âté o 30e (trigésimoJ dia útil contado da entrega dos documentos.

2. O contratante reserva-se o direito de recusar o pagamento se, nr) ato da atestação, os serviços executados não

estiverem de acordo com a especificação apresentada e aceitâ.

3. O conuâtânte poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações

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

financeira e preüdenciária, 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 contado a partir da data final do período de

adimplemento de cada parcela.

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

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

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

seguinte fórmula:

EM=lxNxVP

onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data preüsta para o pagamento e a do efeLivo pagamento;

VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;

| = Índice de compensação financeira, assirn apurado:

I=TX ==> I=[6/100) ==> I=0,00016438

365 365

TX - Percentual da taxa anual = 60/o

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

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

atestada por servidor designado, conforme disposto no arL 67 daLei n.e 8.666/93, e verificação da regularidade da

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

cúusulJr DÉcrMA eurNTA - DA ALTERAçÃo Do coNTRATo

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

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

cúusuur DÉcrMA sExrA - Do AUMENTo ou supREssÃo E R-EAJUsrEs

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

ou suprimido ato o limite de 25o/o (vtnte e cinco por cento), conforme disposto no arügo 65, parágrafos 1q e 2q, da

Lei n.s 8.666/93.

7.1 - A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou supressões que se

fizerem necessários; e

L.2 - nenhum acréscirno ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, exceto as supressões

resultantes de acordo entre as partes.

1.3. Os valores contratados poderão ser reajustados a cada período de 12 (doze) rneses de execução do Conkato,

rnediante solicitação da Licitan[e Vencedora, considerando o IPCA.

f:;oi(}§ dr;:r' 'Für'ü (Ju(r ü]{s}5 v{iür}) i{ s*,irb$r:} . § ri}0a {:U .$.ijN}ü:I1 í(:jr ts.ldr

Rua da Rio vennelho " 0l * Centro - km l00, CEP: 6E524-t.'00 - F.ldcnado do Carajáv'PA



PREFEITURA DE EIDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTO DE LICITAçÃo . CPt

1.4. O reajuste deverá ser solicitado mediante Processo Administrativo protocolado na secretaria de Finanças,

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

Federal ns 8,666193.

cúusulA DÉcrMA sÉTrMA - DAs pENALTDADES

7. O atraso injustificado na execução dos serviços ou o descurnprimento das obrigações estabelecidas no contrato

sujeitará a contratadâ à multa de 0,5o/o [zero vírgula cinco por cento) por dia e por ocorrência, até o máximo de

70o/o (dez por cento) sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo máximo de 15 [quinze] dias corridos, uma

vez comunicada oficialmente.

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

préüa defesa, aplicar à contratada as seguintes sanções:

2.1 - advertência;

2.2 - multa de !00/o (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto

contratado, recolhida no prazo de 1.5 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

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

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

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

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

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

prejuízos resultantes e após decorrido o prâzo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

3. Pelos moüvos que se seguem, principalmente, a contratada estará sujeita às penalidades tratadas nos itens 1 e

2 desta cláusula:

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

3.2 - pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execução dos serviços, que üer 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 rnedida 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 IV da Lei n.s

8.666/93.

5. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente 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.

6. As sanções de advertência, suspensão [emporária de participar ern licitação e impedimento de contratar com a

Administração do contratânte, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratâr com a administração pública

IjC{}-{ tr.ir}",: 'P.iIr"à Qu0 l(){à v*'l*rn n 5*i$ânt. ü $}*ô íJb .SâNtji}§ íê."" i!;lil.

Rua da Rio vennelho'0i Llenlro - knr 100, CEP: 68524-000 - Eldcrado do CarajasrPA

u!



PREFEITURA DE ETDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTO DE LICITAçÃO . CPL

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

efetuados.

CLíUSULA DÉCIMA OITAVA. DA RESCISÃO

t. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 aBA daLei

n.s 8.666/93.

L.l - 0s 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:

2.t - determinada por ato unilateral e escrito da administração do contratante, nos casos enumerados nos incisos

I a XII e XVII do artigo 78 da lei n.s 8.666/93, notificando-se a contratada com a antecedência mínima de 30

ftrinta) dias corridos;

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

2.3 - judicial, nos termos da legislação ügente sobre a matéria.

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

autoridade competente.

cúusull DÉcIMA NoNA - DA vlNculnçÃo Ao EDITAL E Á pRoposrA DA coNTRÁTADA

1. Este contrato fica vinculado aos termos do Pregão Eletrônico n.e _/- e aos termos das propostas da

contratada.

CúUSULAVIGÉSIMA - DO FORO

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas adminisEativamente,

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

privilegiado que seja.

2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lawou-se o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e

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

contratante e contratada, e pelas testemunhas abaixo.

Eldorad<' dos Carajás - PA, em _ de 2022

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUN}IAS

l. 2
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